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 العليلة خلف الظعينة

1 
اساااااااا وامسسااااااامِابم سااااااا ام سو ا    و
مفاااافا اااااااا اااا ا  اااااااا و ليابم  اااا  اأبم

ا

 . )الحرم(: حرم رسول هللا وهو المدينة المنورة. )مغبر(: أصابه الغبار، ويقصد أن المدينة أصبحة كئيبة حزينة
 )ِصفت(: أصبحت، صارت. )تِصِفر(: أصبحت خالية وفارغة.

2 

 طلللللللعلللوا آل هللللاشللللللللللم علللن وطلللنلللهلللم
 وظللللل خللللاللللي حلللرم جللللدهلللم بلللعللللدهلللم
 سللللللللللاروا لللليلللللللهلللم وابلللعللللد ظلللعلللنلللهلللم
ام  لاااا ا س و ملاااا  ا ااااااااب ام گل اب ِ

 

 

3 

 دريضلللللللللوا اهللنللللا يللهلللللنللللا للللللعللللليللللللله
 يلللهلللللللنللللا افلللرا لللكلللم مللللا لللليللل  حللليلللللللله
 يللللهلللللللللنللللا اخلللل فللللكللللم مللللا نللللام للللليللللللللله

ا ب  ا اااگاااا  ااا  ا سااااااااا اااوابعااامااافااايا اااِ
 

 )دريضوا(: تمهلوا وانتظروا.
 )افرا كم(: فراقكم. )ما لي  حيله(: ليست لدي قدرة وحيلة على تحمله.

 )اخ فكم(: بعد فراقكم.
 

4 

 يلللهلللللللنللللا خلللللللوا خلللوي اللللطلللفللللل بللللاه
 يللللظللللل عللللنللللدي وروحللللوا اوداعللللة هللا
 يللهلللللنللللا امللن الللمللر   لللللبللي تلل للللللله
و ابمساااااااااا   و اااا  ام  ا بط ا لبم ام لفاااا 

 

 لفراق، وأصل الكلمة من كلمة القلي.قلب اكتوى واشتعل بنار ا)ت له(: المراد أن ال
 )اسدر(: اذهب.

5 

يلللله  بلللليللللن ويلللللللللي ونللللادنللللهللللا دخللللللللل 
 إللللللهلللللا وابلللللحضللللللللللللن أمللللله درديللللله
 طفللللل وافراه أملللله يصلللللللعللللب اعليلللله
ا  ااااااااااا ااااو ا ااااو اااا   اعاااالاااا  اأ اااا  ابال

 

 )درديه(: أرجعيه.

6 

 صللللللللللا  احسللللللللليلللن يللللا فللللاطلللم درد ي
 رد ي للللللللللللملللللديلللللنللللله وطلللللن جلللللدي
ي ويللللللبللللللدي  اودي لللللللّ ابللللللنلللللليلللللل 
و ام اااا اااا اااا   اماااا اااا  امااااِّااااي ا اااا  ا اااا  ابال

 

 )أودي(: أي سوف أبعث.
 )ابني ي(: تصغير ابني وهذا للتحبب.

 )مخب ِر(: يبلغ األخبار.

7 

 سللللللللللار ابللللوهللللا واردت للللللللللمللللديللللنلللله 
 وظللللللللت تلللرتلللجلللي علللملللهللللا وخلللوهللللا
 ظللللنللللت فللللاطللللملللله لللللنللللهللللم يللللجللللوهللللا
ام اا  اااااااا ااو اعاا اا اااا  ابم اا ااواااا  اأ ااب اااا 

 

 

8 

 بلل للللت تللبلليللي يللويلللللي او   لللفللوهللللا
 وهللللا  أخلللل وا  عللللمللللهللللا إجللللاهللللا 

 و  طللللار  لللللفللللاهللللا امللللن ابللللوهللللا
اابم اا  امال اا ااو سااااااااا  اماابماالاايام اا ااو ابم
ا

 )طار (: مبعوث.
ه(: هم.  )هم 

 )اببر ا  فر(: في البر المقفر.

 المسير من الحجاز إلى العراق

9 
ف و ام   اااااااا م اااا  ام  اأ ب مو ام ساااااااا اِّاااا 
ا ااااماااا ا ام  اااا ااااو امب اااااااااا   امااااوماااا 

 

 )أبو اليمه(: أبو األئمة وهو الحسين عليهم الس م.
 غضنفر(: األسد)ال

10 

 نلللزللللوا بلللر  ملللكلللله مسلللللللللتلللجللليلللريلللن
يلللريلللن حلللِ  وبللليلللهللللا خللللايلللفللليلللن ومسلللللللللتلللِ
ين  إجللللت  الكتللللب تترادف على احسللللللل

ا ااا ا ا  اااا  ام ااا اااب ااااف ماااِاعسااااااااا اااو اااِ ا ااا 
 

 )مستِِحيرين(: حائرين.
(: جاءت.  )إجت 

 )تترادف(: يتلو بعضها بعًضا.
 عن الكثرة.، تقال للتعبير عن أهل إيران والهند واليمن ألف مائةين(: اللك: يعني )لَك  



11 

 بلللعللللث لللليلللهلللم يلللواجلللهلللهلللم ابلللمسلللللللللللللم
 كلللتللللب للللله بللللايلللعلللونلللي الللل لللوم إقللللدم

رم مللللهللللمللللومطللللللللل   حلللل   والللللحللللجللللا  تللللِ
ا اااا اااافااااوااااو اعاااا اااا  ا  ااااِ اماااا وط اب اااا 

 

 )ت نطر(: ُصِرع وقتل، وعادة يقال ذلك للفارس إذا سقط عن جواده.
 )مهموم(: في الديوان وردت: خايف، ولكن الوزن   يستقيم.

12 

 نللللهابللللدربلللله درى ابلللمسلللللللللللللم يللللاتللللللليللل
 وملللللن  صلللللللللللر ا ملللللاره ذابللللليلللللنللللله
 وملللن رجلللللللله يلللويلللللللي سللللللللللاحلللبللليلللنلللله
و ا اااسااامااا  ا ااا  اااااااااا  اااا  اسااااااااا ااا  ِ ا ااا ااا 

 

 )ابدربه(: في طريقه.
 )ياتلينه(: أي أنه قد قُتل.

13 

 وحلليللن اللل للللارب الللكللوفللللة اللل شلللللللللره
 تللللللللل للللاه الللللريللللاحللللي ابلللل للللاع  للللفللللره
هلللره د اللللتللل  لللي و لللف ملللُ  وملللن بلللعلللل 
ام ااگساااااااا ااو ام ااف  اااااااااا    ا ااو اال و  اا اااا  اعاا 

 

 ن الكوفة.)ال ارب الكوفة(: اقترب م
 )اب اع  فره(: في أر  مقفرة.

دة العسكر(: أي بسؤال أصحابه، حين قال يا قوم ما تسمى هذه األر ؟  )ابنِش 

14 

 نلللللزللللللهلللللا ونلللللزللللللة اللللللعلللللدوان آ ف
 يللحسلللللللللبللونلللله يللطللللاوع أمللِر ا جلل ف
 وخوتلله وصلللللللحبتلله الطيبين ا سللللللل ف

ا ام ا ا ا اوابممساااااااا اااا   ا ا او  ا اااا  اساو 
ا

 )نزلها(: الضمير يعود إلى كرب ء.
 يطاوع(: يطي .)

 )ا ج ف(: جم  جلف، وهو الفظ الغليظ.
 )األس ف(: أي السلف وهم اآلباء السالفون.

 )اتبختر(: من الخي ء وهو ممدو  في الحرب.

 في شجاعة األنصار ومصرعهم

15 
ابمغاا ااوام اا ااماااا اگاا م ااامظاالاا ام اا اابِ
ل گاااافا اااااااا امب ابمز وامالف اااااااااا وام 
 

 ار المتطاير من حوافر الخيل عند اشتداد القتال.)ابعج الخيل(: في عجا  الخيل، وهو الغب
 )اغبر(: امتأل بالغبار.

16 

حتوف يجللللة ا عرف مللللا او هللللا  الللللذل ت
 مشلللللللبللل هللا  او ابعرينلله اللي اشللللللللون

هتللل  ا يللللةِ  علللزهلللله دون للللو  و  ل للللَ  الصلللللللللل 
ام ساا ااواعاالاا ااب افاا اا امبام اازمغاابو 

 

 وت.)احتوف(: شبه الحسين وأصحابه بالحتوف، وهو جم  حتف، والحتف هو الم
 )اشلون اللي ابعرينه(: هاجوا مثل األسد الذي في عرينه.

 األسد يسمى المشبل.)مشبل(: 
 )لوية الصل(: كما يتلوى الصل وهي حية معروفة بسمها القاتل.

 )ابزاغوره(: في حفرته. )نفج(: انتف  واندف  بقوة السهم.

17 

د رع لللللمللللاع كللللل  للللللللللنللللاس يشلللللللللل  مللللِ
 والللطللللاس والسلللللللليللف والللللدرع وجللهلللله
 الراس نللللاشلللللللر امشلللللللرعللللب ممتبسللللللل ِ 
ا سااااااا وامسسااااااامِا بِا اااا   ب ا  ب
 

اع(: الذي يلم  بشبابه وعزيمته وس حه.  )لم 
 )مشرعب(: مشرئب عنقه.

 )ناشر الراس(: راف  الرأس.
 )كفو بالموت(: جديرون بالموت ونيل الشهادة.

 )مستر(: يشعر بالسرور.

18 

ير رملحلللله ملن حللللد ان اشلللللللليلم  ايلتلطللللا
لموت ت ول يفلللله من ا ت للللاط سلللللللل ي  را
 تللللجللللاسللللللللللر او للللليلللله  للللرب وهللا مللللا

امااظاااا  امب اماااا  ااوا اااا  اا اابِا اااااااافاااا ماااا 
 

 حد ان(: كم من حاقد. )اشيم
 )ايتطاير(: تتطاير أش ء هذا الحاقد برما  أصحاب الحسين.

 )ايت اطر(: يقطر، ويصف الشاعر دماء جي  األعداء السائلة بسيوف أصحاب الحسين بالموت.
 )بالكون(: بالحرب.

19 

 المشللللللللللاهير ذيّ لفللللت من اشلللللللمحللللله
 اللللملللغللللاويلللر وحلللللللول اللللملللوت احلللللللول

 داديلللراللللغللللِ  للللمللل  بلللس اللللكلللون ملللل  اظللل  
ا اااز اااوا اااا  ااا ااابِابِّاااب ااا اااا ما  ااااااااا 

 

 )اشمحلى(: ما أحلى وما أجمل.
 )من لفت(: حين أتت.

 )المشاهير(: الفرسان المشهورن بالشجاعة، وربما قصد السيوف المشهورة في وجوه األعداء.
 )احلول الموت(: كما يحل الموت.

 وير(: الشجعان الذين يغيرون على األعداء.)المغا
 .القصيرة )الِغدادير(: السيوف

20 

ِحريللللب صللللللللللا  لو ل لزان او رجوا ا  ا
ان بلللللاللللللكلللللون يلللللظلللللل وهللا ملللللا  حلللللر 

ت شلللللللي ا رومهلللا تغلللِدي  غز ن شلللللللفلللِ
ا اا اا ااوام اازبوامسااااااااا اااا  ام اا ااو ااگاا اااا 

 

وا الزان(: هزوا الرما  بقوة. )الحريب(: ربما أراد به المحارب.  )رج 
ان(:  والمراد به الشجعان.)تغدي(: تصير. )ا رومها(: جم  قرم شجاع.  )حر 

 )شي شفت(: كأنك رأيت.
 )ابمرتعها(: في موض  رعيها، والضمير عائد على الغز ن.

 السباع واألسود التي تعي  بين األشجار الكثيفة المتشابكة في الغابات ونحوها.ع الزور(: ا)اسب



21 

 الللخلليللللام دون الللعللللليللهللم حلللل   ضللللللللوا
 تللنضللللللللللام احسلللللللليللن خللوات خلللللوا و 

ن طللللاحللوا مللَ  الللهللللام مللنللهللم تللفللللايلل  لللَ
ا اوا اِام افاِّا ا ا اب ا الاااا ا ا اااا ببم

 

 العليهم(: قاموا بواجبهم. ح  ) ضوا
 )تنضام(: يصيبها الضيم.
 )خر(: سقط وتهاوى.

22 
ا ااا اااواااوا ااالااا اااياماااا ام ف اااااااااا واعااالااا 
ا اوا اِام افاِّا ا ا اب ا الاااا ا ا اااا ببم

 

 

23 

اده الللللللرملللللل  هللللللذا ه بللللللفلللللل   تللللللثللللللنلللللل 
ابلللللللللللل بللللليللللله هلللللذا او ه نِشللللللللللل   رنللللل 
ه صللللللللدره الخيل هذا او ن   رضلللللللرضللللللل
ام ااااب  وا اااا  اااا اااافاااا طا م امبا اااا مامب
 

 )بف اده(: في فؤاده يعني قلبه.
 )للنِش اب(: النبلة التي ترمى بواسطة القوس.
 )رضرضنه(: قامت برضه وتكسير عظامه.

 )بالهندي(: بالسيف الذي يصن  في الهند، والسيوف الهندية معروفة عند العرب.
 ُمقَط  .)اموذر(: 

24 

 وريللللده  لللطلللعلللوا ملللن بللليلللن مللللا هلللووا
 ايللللده الللطللللارت بلليللن او راسلللللللللله و لل 
بلل ِ  بلليللن او  شللللللللللديللللده ابللرملليلللله امشللللللللَ
وا االااف اااااااااا  ام اااااااااا وا اامااِامب ب  ا اا  اا 
 

 )هووا(: تساقطوا.
 )امشب  (: أصب  هدفا وغرضا للسهام.
 )للنشاب(: النبلة التي ترمى بالقوس.

 )مكور(: مركز تجمعت عليه هذه النبال والسهام.

25 

 الزان على شللللللللللالوهللللا الروس يلي او
 ملليللللدان علللللجللثللللث خلليلللللهللم لللعللبللللت او

 ابلللغللللدران دملللهللللا ملللن اتلللملللو  انلللجلللوم
وااااا ااااا افاااااب  ا وافاااااب  اامبا ااااا  ب   ا ااااا  ااااا 

 

 )الزان(: الرما .
)ابغدران(: في الغدران، وهي جم  غدير، وهو موضلل  تجم  الماء، ويريد أن دماء أصللحاب الحسللين التي سللفكت في 

تلك الوجوه المشرقات كأنها الـللللللل ـلللللللأقمار تسب  في غدير   ومثله قول الكواز رحمه هللا:طاعته أصبحت كأنها غدران. 
 دماء

 )نوب التطف (: مرة تعلوا على سط  الغدران.
ر(: ومرة تغور  في أعماقه. وتنزل )ونوب التغو 

26 

ه او غوجللله ركلللب  ليهلللا احسلللللللين تعنللل 
بللليلللهللللا جلللثللللث بلللس لللل للللاهللللا لللل   وامسلللللللللَ
 عللللللليلللهللللا واتلللللللهلللف الللللدمللل  صللللللللللب  

ابم ااااااا وا اعفااا امس ساااااااااا  ا ااا  امب
 

 )غوجه(: فرسه األصيل.
 )تعن ه(: سار وقصد.

 )وامسلبيها(: قد سلب األعداء ما عليها.
 )احتسب(: من قولهم: حسبي هللا.

27 

ه  بللللاللللملللخللليلللم ظللللل مللللا احسللللللللليلللن ويلللل 
 ُمسللللللللللللللللم واو د اخللللوه او د غلللليللللر
وتللللله واو ده  اللللللعلللللم ِوللللللدة او واخللللل 
اِّاااگااا اااوا اااِا اعااا اااا امبال ابغاااماااو

ا

 

 فيا    اب   وع   ِّ عفا 

28 
ا  ااااااا وام  م امالف اااااااااا وا ِاأبملي
ا ااااز ااااوافااااِّاااا  ا اااا  اااااااااا امبال ا اااا 
 

 )تِصفر(: تخلو منهم تماما.

29 

ل ان الللكللللِ ه مللللا شلللللللللبلللل  ده مللنللهللللَ خللللَ  الللبلل 
ط  جللللد ه او وهللا   الشلللللللللللعللللر اخللللتللللَ

 بلللعللللده بللليلللن او ابلللللللو  ادرك بللليلللن او
اماا  اا ااواعااو اااااااااا ِام اا االاا اا اااا ا اامااِامب
 

 )ما منهه(: ليس منهم.
في خده، وهي اللحية، والشلللاعر يقصلللد أنهم كلهم شلللباب ليس فيهم من اختطت لحيته. )اختط الشلللعر(:  )البخده(: الذي

 إشارة إلى اللحية التي تختط في الخد.
 )او جد ه(: الواو للقسم، وهذا قسم بجد هؤ ء الشباب من بني هاشم، وهو رسول هللا صلى هللا عليه وآله.

 خذ أكبر قدر من الهواء.)يفغر(: يفت  فمه واسعا من العط  ليأ
 

30 

 اللللوداع علللنللللد  لللوا ملللن تللل  يلللويلللللللي
 هسللللللللللاع غليلر مللل لللله بلعللللد مللللا دروا
 بللللالصللللللللللاع ينيللللال الللللدم  مللللاي غللللدا

ابم سوام گوشام ِام لب  اااا اب   لاااا  
 

 )هساع(: اآلن.
 )ينيال(: يُكال، أي يحسب مقداره.

 )بالصاع(: الصاع مكيال معروف، وهي إشارة إلى كثرة الدموع السائلة.
 ل ه(: تلتهب وتشتعل كما لو وضعت في مق ة.)تِ 



31 

 يللللحللللبلللله او ابللللهللللذا يشلللللللللللبلللل  هللللذا
  لللللللبلللله يلللحلللط هللللذا ابللل للللللللب هللللذا او
 يصلللللللللللبللللله اللللللهلللللذا دملللللعللللله هلللللذا او
ام ااااااا  وامبا اااا ما اااا ام ااااااا ا اااا مامب
 

 )يشب (: يعانق.
 )يصفَر(: أي يصب  وجهه أصفر من شدة التأثر.

32 

ه للللللشلللللللللللبللللان غللللدت أويلللللللللي  حللللنلللل 
ه اللللللهلللللذا هلللللذا غلللللدا  يلللللجلللللر ونللللل 
 تللللمللللنلللله مللللوتلللله لللللعللللد واحللللد كللللل او
امال  اااااااااوام اااماااب ام ااا اااا مامااا ااا اااا ابال
 

 )ا  شر(: المدلهم األسود الذي   يرحم.

      اع  ا ا ِا سل ا ِاعقم 

33 

 مسللللللللم بن هللا عبللللد للحرب سلللللللبلللل 
ب ل ابللللوه مللللن امللللنللللتلللل  فللللِ  واألم الللللنلللل 
 سلللللللم ِمن ِمزراه اهللدَع  بن شلللللللبللاب
واااوافااا  ااا امبا ااالاااب   اأسااا اااوا اااب امااا  ااا 

 

ث ورد أن عبد هللا بن مسلم بن عقيل كان أول الشهداء من بني هاشم، وقيل أنه علي األكبر صلوات )سب (: سبق، حي
 هللا عليهم.

ب بالنسللب األصلليل، ورث صللفاته العظيمة عن أبيه وأمه، فأبوه مسلللم بن عقيل، وأمه رقية بنت  ل منسلل  )امنتب(: مؤصلل 
 أمير المؤمنين صلوات هللا عليهم.

 اليد.)النفل(: الكريم صاحب 
المزراق رم  قصللير يقذف باليد. وهناك شللر  آخر لهذا البيت أنسللب لسللياقه، وهو أن الثعابين شللديدة السلم )ِمزراه(: 

 في البرية يكون في عنقها عرق أزرق كما ذكر ذلك بع  أهل األرياف، فهذه كناية عن شدة خطورته على عدوه.
 )نفج(: ظهر فجأة.

34 
وام ااسااو ا ااگاافاااا ا ساااااااالاا ا ااِ  ا اااااااا اا 

سااااااا  اام  ب ام ااا  االامبا  ااااااا ااا  او  
ا

ر(: استعد لخو  المعركة، وأصلها من تشمير الكم وهي كناية عن ا ستعداد.  )شم 
 )ِمسفر(: غير متخٍف د لة على شجاعته.

35 

ع اعللللللليلللله هللا اسلللللللللم  بللللالللللذوايللللب فلللر 
 غللللايللللب رعللَ الشلللللللل   ابللللليللللل  للمللر  يللن

 جللللنللللايللللب دعللللاهللللااو الللللخلللليللللل حللللاط
وام ااااوب ام ااااوب ا اااال اااا امب ا اااا  اااا اااا 
 

 )الذوايب(: الشعر في مقدم الرأس. ع(: كشف رأسه مبديًا ذوائبه.)فر  
 غطت جمال وجهه، فصار وجهه وهو الشبيه بالقمر غائبا. المراد أن ذوائب شعرهر غايب(: عَ )ابليل الش  

 )دعاها(: جعلها.
 راكبا عليه. جم  جنيب، ويقال للفرس إذا صار سهل ا نقياد بحيث يقاد من جوانبه وإن كان الفارس)جنايب(: 

 )امرو (: اضطربت واختلطت بعضها ببع .
 من أين أتت. )اترو (: يقال للري  إذا اضطربت و  يدرى

36 

ام يشللللللللل  ِود اللللمللليللللدانبلللل بسلللللللللل   ِمسللللللللل 
ف او رعللللد والللللمللللوت زانللللتلللله رجلللل   يللللِ

 هلللالحلللد ِوصلللللللللللت لعلللد  لللال: او تنخللله
ام ساااا ااااوام اااا ااااب ام اااامااااب ا ااااومبماااا اااا 

 

 )مسِود(: عليه مخايل السيادة والرفعة.
 ف زانته(: هز رمحه.)رج  

ه(: من النخوة، أي أنه تطوع لنصرة الحسين عليه الس م.  )تنخ 
 )لراويكم(: سوف أريكم.

37 

 معلوم الليللللث شلللللللبللللل او هللللاشلللللللم ابن
ب طواللللز   املللجلللر  ِرف ملللَ نلللعلللِ  هللللالللليلللوم يلللِ
 الصلللللللمصلللللللوم على ذبهللللا او طف حهللللا

وا اااا  ااا ااافاااا طام اااو ااا او امب ام ااا سااااااااا 
 

 ذه األمور يعلم صدقها في الحرب.)الزمط(: المفاخرة وادعاء الشجاعة، فه
 )طف حها(: جعلها تطف ، ترك  هاربة من الخوف.

 )ذبها(: رماها.
عبارة عن كوكبة واحدة  على هيئة الكراديس   الصلللفوف، والكردوس فرسلللانهعب أ ابن سلللعد لعنه هللا )الصلللمصلللوم(: 

 المكردسة )صمصوم(.مجموعة من الفرسان، ويطلق على الخيالة المكردسة )سربة(، وعلى الرجالة 
 وللتفصيل الكامل راج  الجزء الثالث من بطل العلقمي للشيخ عبد الواحد المظفر في وصفه الدخول إلى الحرب.

 )الهندي(: السيف المصنوع في الهند.

38 

ر ف حللللُ طلللل   بلللليللللديلللله الللللزانللللات يللللتللللخللللَ
 يلويلللله الموت يوصللللللللللل الحللللد ه ِمن او

جر يفلللله ي م للللدر سلللللللل ل  بيلللله يشلللللللل  وا
وامبا عفاااا ا ِام  ب ا اااا  امب ا  ااااااا 
 

 )الزانات(: الرما .
 )يلويه(: يصرعه.

 )يجر سيفه(: كناية عن صغر سنه حيث يبدو السيف كبيًرا وهو يحمله.
 در(: المقدر، وهو الموت. )يش  بيه(: يلو  منه. )الم

 )كش ر(: بان عليه عدم الرضا، وكأن الموت هرب من شجاعته.

39 

 رعلليللللده تسللللللللملل  بللس السللللللللهللم اجللللاه
تللله امنيشلللللللن هاب  صللللللل  ديلللده رميلللَ  شللللللللللِ
 بللليللللده ويللل ه اللللوجلللله علللن شللللللللللِ لللف
ام  وا ل امبام   ااااااا اااا اسااااااا و اااا 

 

 )إجاه(: جاءه. )رعيده(: يقصد صوت انط قة السهم.
 )امنيشن(: من النيشان وهو الهدف، أي استهدفه.

ته(: جبينه. )  ف(: حرك يده بسرعة لحماية وجهه. )ش ص 
 الجبهة معا.)سمرها(: كأنه دقها بمسمار، أي أن السهم أصاب اليد و

 )يفغر(: يفت  فمه طلبا للهواء من شدة األلم.

40 

ا ااا اااواااوا ساااااااااالااا ا ااا اااِا ااالااا اااياماااا 
ا وام ومواوبحا لاااا امبا ااااااا اااا   ِ  

 

 )تفطر(: تفتت.
 )ِمن خر(: عندما سقط.



41 

 يللللفلللله تللللحللللريللللك مللللن ويلللل ه عللللجللللز
س  حلللتلللفلللله ِركللللب او حللليللللاتلللله ملللن أيللل 
فللَ  ه ويلللللي نللِ  شلللللللللللفلللله اعللللليلللله عللللدُو 
ِام اااواااماااواوبحا ااالاااا ا ااا ااابو ا اااوا ااا 

 

 فه(: كفه، ويقصد أن اليد بعد أن أصابها السهم وثبتت في الجبهة، عجز عن تحريكها.ي)
 )أي س(: يأس. )ركب حتفه(: أدركه الموت.

 )شلفه(: آلة جارحة لها عدة رؤوس.

42 

 ملللمللللدود بللللاللللتلللربللللان اللللرو  علللزيلللز
 الللخللللدود فللوه يللجللري السللللللللهللم دم او

يللبللود او اشللللللللَره ابللللدم  يللن  للمللر  بللِ
ساااااااا  اااا   والاااا  اااا  ااو ااامعاالااماااا امااب  ام ااگاا اا 

 

 (: أشرق.ه)اشر
 بود(: يقصد الدم الغليظ الذي يسيل عند الذب .ي)

 )يوسفه(: وا أسفاه.
 )بالرمله معفر(: ممر  بالرمل.

43 

 علليللنلللله الللخلليللللل عللج   تللحللللت شللللللللللابلل 
 ونلليللنلللله تسلللللللللملل  بللس يللنشللللللللللاف مللللا

 اعللليلللونلللله يلللغلللمضللللللللللللللله احللللد يلللريللللد
ام ااااسااااوا ااااِاوبساااا ابم اااا ااااو اأماااا  

 

 ة من ا عياء.)شاب  عينه(: رنا ببصره بعيون شبه مغمض
 )عج الخيل(: الغبار الثائر بسبب رك  الخيل.

 )افغرت روحه من الحر(: خرجت روحه من شدة الحر وضرب السهام والسيوف التي قطعتها.

44 

ب ه واللللللهلللللنلللللادي اشلللللللللللبللللليللللل  علللللنللللل   وز 
ه الشللللللللللللهللللللاده وابللللللدم لللللللنلللللل   غسلللللللللللل 
ه ويلللللللللي الللللخلللليللللل ابللللعللللج نللللنلللل   يللللفلللل 
 بم سوام  ااااااا  ام  اااااااگااا  ا   ففااا  امب
 

 ، تقال للتحبب.)اشبيب(: تصغير شاب
 )الهنادي(: السيوف الهندية.

عن ه(: قط عته، كل قطعة في مكان.  )وز 
 )عج الخيل(: الغبار الثائر بسبب رك  الخيل.

45 

 الشلللللللللبللللان مسللللللللللللم ابللن بللعللللد نللزلللوا
 الللزان لللمللطللللاللللل  واسللللللللفللروا تللنللخللوا

 الللملليللللدان واوشللللللللللل   خلليلللللهللللا وااسللللللللحلللل
اواااا ساابم ِ   اا ااومبامفااِّااب ا اا ااب ا اا اا 

 

 )أسفروا(: كشفوا عن وجوههم. عضهم.)تن خوا(: أثاروا نخوة ب
 الزان(: ضرب الرما .  )مطال

 )حاسوا(: أي ضربوا بعضها ببع .
 )لمن طاحوا(: إلى أن وقعوا.

 واتخر(: كأنك ترى نجوما تتساقط. ول انجوم )ت

 و  ام و ا   ام  م مِ

46 
ا ااا اااواااوا ااالااا اااياماااا ام  ااااااااا اااا ِاعااالااا 
ا اوا اِام افاِّا ا ا اب ا الاااا ا ا اااا ببم

 

 

47 

هم من طفللللل طل  بعللللد  الصللللللللواوين ا
ه  اللللخللللديلللن علللللللى واللللتلللرايلللي املللطلللو 
ير ين يللللد ع ل ين نوبلللله او يسللللللللره ا م ي  ا
وامااا ااالااا اااا ا اااا  ااابشاوااا اااا  ام اااا عااا 

 

بني هاشللللم هو المقصللللود، لعله من آل الحسللللن أو الحسللللين أو آل عقيل، فلكل منهم )طفل(:   نعلم أي طفل من أطفال 
 رضوان هللا عليهم أطفال صرعى، و  حول و  قوة إ  باه.

 )الصواوين(: الخيام.
 (: يلبس طوقا للزينة، كما هي عادة األطفال.ه)مطو
 ي(: األقراط لزينة األطفال والنساء.ي)الترا

 .)امذع ر(: خائف مذعور

48 

 بلللور  اللللعلللطللل  للللهللليللللب ملللن يلللبللللده
طللللوطلللل  اخللللدوده علللللللللى تللللرايلللليلللله  تللللِ
 تلللللللولللل  ويلللللللي يللللا السلللللللللهلللم عللللللليلللله

وامباِّااااا   االاب ااااا ام ااااابومااااا   اب ااااا 
 

 )بور (: اشتدت حرارته.
 )تطوط (: تتدلى وتتحرك يمينا وشما .

 )تلول (: أصابه.
ر(: ما تقدم وما تنحى عنه.  )  جدم او وخ 

49 

 تللللولللللول بللللس شللللللللللهللللربللللانلللله ظلللللللللت
 اللللمللللدلللللل ويلللللللي يللللا بللللاناللللتلللر علللللللى

ل دم نلللحلللره بلللفللليللل  طلللو لللله  املللبلللللللل 
ابم سوام  اااااااا  ا ساااا ام و اااا ا بگ
 

 يقصد السيدة شاهربانويه، وتسمى شاهزنان.)شهربانه(: 
قال الع مة األمين العاملي في لواعج األشللجان: وخر  غ م من أخبية الحسللين وفي أذنيه درتان فأخذ بعود من عيدانه 

وشما  وقرطاه يتذبذبان، فحمل عليه هاني بن ثبيت الحضرمي فضربه بالسيف فقتله،  وهو مذعور، فجعل يلتفت يمينا
 فصارت أمه شهربانويه تنظر إليه و  تتكلم كالمدهوشة.

سيد محمد علي القاضي: وما يعلم بعد التحقيق والتتب  والبحث ودقة النظر  جاء في كتاب )رجوع الركب بعد الكرب( لل
و أن من بين أسللللارى الفرس الذين جيء بهم إلى المدينة ث ثة بنات ليزدجرد كما نقل ذلك في كتب التاريخ والسللللير، ه

ابن خلكان عن الزمخشري في ربي  األبرار، وصر  به ابن العماد في شذرات الذهب، تزو  إحداهن عبد هللا بن عمر 
لشهداء فأولدت له زين العابدين واسمها فأولدت له سالما، واألخرى محمد بن أبي بكر فأولدت له القاسم، والثالثة سيد ا

شلللللاه زنان، ماتت في نفاسلللللها ولم تحضلللللر كرب ء، ولعل رابعة تزوجها ا مام المجتبى كما تقدم ذلك. وما يطمئن إليه 
ويقوى فيه الظن أن شللهربانويه التي كانت حاضللرة في كرب ء هي زوجة محمد بن أبي بكر، والتي تزوجها بعد وفاته 

 ، وأنها هي التي ألقت بنفسها في الفرات بعد مقتل الحسين يوم عاشوراء.. )انتهى(ا مام الحسين
 ه(: الطوق الذي يتزين به الطفل. )طو )تولول(: تبكي بكاء مصحوبا بالعويل. 
 



50 

 مطلللاعين هلللاشلللللللم بني وسلللللللفللله غلللدوا
 الصلللللللواوين منهللا موحشللللللللله او الجمي 
 احسلللللللين اويلله منهم ب لله نللاصلللللللر و 
ا ااا اااوبمالابم اااِّاااا سااااااااا اعااا اااا  ا ااا 
 

كما -من المؤكد أن علي األكبر رضللوان هللا عليه لم يكن آخر من بقي من بني هاشللم، ولكن الشللاعر رضللوان هللا عليه 
تعمد سلللرد الواقعة وفق الترتيب المتعارف في المنبرن من تأخير مصلللاب العباس والقاسلللم واألكبر لليالي األخيرة  -يبدو

 ف للرثاء،   وفق التحقيق التاريخي.ليأخذ كل مصاب حقه، فالترتيب وفق المتعار

 في شجاعة العباس ومصرعه

51 

امال ااااااا وا بگا لب  ا اااا  اااااااااا اأ ب
اا ااماااا  اا ااِا اااا  مب واماا اااا  اااااااا  ام ااگاا اا 
 

 ا ش ر(: امتطى فرسه، واألشقر وصف للون الفرس كونه مائ  للصفرة قلي . فوه )تلول 
 )شيبه(: عرينه.

 ة المعركة.)امعفر(: ربما من الغبار الغليظ المثار في ساح

52 

تمرضلللللللل  عبللللاس نزل ين ي لحسلللللللل  بللللا
 واللعليلن رجللليلللله جللللدم او ايللللده يلحللللب

 الللخللللديللن علللللى بللللالللمللللداملل  تسللللللللللايللللل
ا سساااااااوامبامسسااااااامِا چيامباسِا  ااا 
 

 )يتمرض (: يستعطف ويرجو ا ذن بالبِراز.
 )يحب ايده(: يقبل يده.

 )جدم رجليه(: يقصد يقبل قدميه.
 

53 

 يعبللللاس خويلللله يللللا احسلللللللين صللللللللللا 
 الللراس علللللى تللللاجللي يللللا الللعلليللن يللنللور
 والطلللاس والسللللللليف اللللدرع انلللت يخوي

ام ااساامااوام اا اااا ابمفاااا ام ااوبحام اااااااالاابِ
 

 

54 

املللي زهلللرة يللللا احسللللللللليلللن يلللخلللوي  ايلللل 
لللللت يللخللوي  اعللظللللامللي سلللللللللكللنلللله نللحلل 

 عللللمللللامللللي الللللحلللل  أريللللد دخللللللللليللللنللللي
امااااا ااااابوا  ا ااااالااااا ااااايام ااااالااااا وامومااااا 

 

لت اعظامي(: جعلت عظامي نحيلة هزيلة.  )نح 
 )دخل يني(: اتركني.

 كناية عن شدة الغضب. )دم يفور(: يفور الدم،

55 

 علللليللللونللللي يللللا هللا اوداعللللة يلللل للللللللله
 تلللللخلللللللللللونلللللي اوحللللليلللللدي نللللليلللللتلللللكلللللم

 تللللعللللرفللللونللللي و لللللللللهللللم وارزم ركللللب
ام اا  ااااااااا ااوام االااماااا اسااماااا واواالاامااگااااف

 

 )اوحيدي(: وحدي
 )ارزم(: تجهز ووض  القربة على كتفه كالرزمة، وربما المراد من )ارزم( أنه ثبت كاألسد.

 ن.)طليعة حيدر(: من ط ئ  جي  أمير المؤمني
 )المشكر(: الذي يستحق الشكر دائًما.

56 

 عيللد الحرب عنللده بللالحرب تشلللللللعشللللللل 
 رعيد امن طاحت او ابصللللللللاجعه سلللللللم

 غيللد والنبللل مبسلللللللم السللللللليف يحسللللللللب
اعاااافاااا اااوام اااا ااااماااا اعاااا امبا اااا اااا اااا ب 

 

)سم ابصاجعة(: سم في صاعقة، يقصد أن العباس نزل إلى الميدان كأنه صاعقة مسمومة، فهي تحرق وتصعق وتنشر 
 سمومها.

)يحسلللب السللليف مبسلللم(: يرى سللليوف األبطال كأنها ثغر جميل، )والنبل غيد(: ويرى النبال كأنها فتيات غيد حسلللان، 
 )تتماوع(: تتراقص.

 )وعج الخيل عنبر(: ويرى عجا  الخيل كأنه عنبر يتناثر في الميدان، كلها إشارة لولعه في الحرب وأنسه بها.

57 

 علللريلللس واللللعلللبللللاس اللللحلللرب علللروس
 مللل بللليلللس هزفللللافلللل نبللليللل ايلللبلللتلللخلللتلللر

 اللللمللللدالللليلللس ا لللللللوب وارعللللب نلللكلللس
ابم ااالاااوافاااگااا اااماااِا ااا ااابماوااا اااسااا اااا امب
 

 )ايتبختر(: يختال.
 الذين يزفونه ويلبسون م بس العرس. )زفافه م بيس(:

 )المداليس(: الشجعان الذين تجهزوا بكل  مة حرب.
 ، أي تضطرب أنفاسها ولهاثها من شدة الجري.)طفحها(: جعلها تطف 

58 

ر ه او فللو للهللللا شلللللللللملل   الللمللللداريلل  خللللللل 
نهلللا تعرف ملللا  المصلللللللللاري  امن ِرسلللللللِ

 المشللللللللللالي  بين واخلسللللللللللت تهللللاوت
س اااا ا  اااا   ام س وام  ب ام ِاموبم

 

 )المداري (: من احتموا ولبسوا الدروع.
 )رسنها(: الرسن هو شكيمة الفرس.

 )المصاري (: اآللة التي توض  دون الشكيمة.
 )اخلست(: خفت أصواتها في محاولة للتخفي.

 شالي (: الذين فقدوا السيطرة وسقطوا بعد أن قذفتهم الخيل من ظهرها.)الم

59 

 يسلللللللراه فوه من الحرب يمنلللله  لللللب
منللللاه فوه ذبهللللا الحرب يسللللللللره او  ي
واه اللل لللللللب فللوه الللجللنللحلليللن لللوه  وللل 

ا اااوا اااِام اااوبحابم اااگااازمااازا عااالااامااا ااا
 

وى ثم قلب الجناحين على القلب، ثم ليريد الشاعر أن العباس قلب ولوى الميمنة على الميسرة، والميسرة على الميمنة، 
 القلب على الجناحين.

 )والعزيز الرو  من فر(: الذي خاف الموت ورأى نفسه عزيزة فر ونفذ بجلده.



60 

ه ِمن عبللللاس حُرب حلللل  فلللله او صلللللللَ  يعر 
 ابللليلللفلللله واللللبللليلللره السللللللللليلللف بللليللللده

 ابلليللتللفلللله والللجللربلللله الللرملل  بلليللللده او
ام اااگسااااااااا اااواعااالااا ا ااالاااب ااا ا ااا اااو اااي

 

ه(: الذي يعر  فه صحي  المعرفة أو حق المعرفة.)من َصح 
 (: العلم والراية.ه)البير

 )بيده الرم (: وفي نسخه أخرى )بيده الصرع( وهو مصراع الفرس.
 )مترهي(: مسيطر ويشعر بفائق الثقة والطمأنينة.

 )تلول (: من فوق فرسه كأنه صقر ينزل على فريسته من األعلى.

61 

ين نلفسللللللللي يللللا اللنلفلس يلحللللايلي  تلهلونل
حسللللللللليللن فللللدوه تللغللللدى الللنللللاس كللللل  لللَ
لف خويلللله وسللللللللفلللله أ ين مللللالللللك ي مع  ا
اساااااااا اافاااا ا ااگاااا طا ااظاااا  ام ااساامااواماا ااب

 

 

62 
اساا  وامبام  ااااااااا وياب  اا ا اا  ااااااااا ام ب
وام ااگااوااشا اا ااماااا ا ااِاچاا اااا  امب ا ااواا 
 

 )ِوله(: استولى وسيطر.
 )فط ر(: ذاب وتفتت وتمزق من شدة العط .

63 

س بللللس خللللا  الللللمللللاي رده هلللليلللل   ابلللل 
ي يللللفلللله تللللرس  يللللبللللده عللللطلللل  يللللرو 
 بللللعللللده حسلللللللللليللللنا اخللللوه لللللن تللللذكللللر
سساااااااااوامباچااا اااا ا اااِام ااا اااا طا   ا ااا 
 

 )هي س اب رده(: أحس ببرودته.
 )لن(: أن.

 )ذب الماي(: رمى الماء.

64 

 حللليللللات ابلللطلللون يلللجلللري اللللمللللاي هللللذا
بل واضلللللللو ه هات حسلللللللين اخوي    هي

 مللللات العط  امن يويلي طفللللله واظن
وابم ااگاا ااوا ااو ا ااب اايابظااِ ا  ااااااااا 
 

الحياة، وهذا التشبيه وارد في عبائر العرب، ومنه قال المهاجر  )يجري ابطون حيات(: يشبه جريان الماء بحركة بطون
بن أوس لعنه هللا مخاطبًا سللليد الشلللهداء: أ  ترى الماء يلو  كأنه بطون الحيات؟ وهللا   تذوق أو تموت  فقال الحسلللين 

 عليه الس م: إني ألرجو أن يوردنيه هللا ويحلئكم عنه.
 ه(: أذوقه. )اضو

 ص ر(: أصب  المتبقي من العمر قصيًرا. رب(: اقترب.   ) )

65 

 عطشلللان احسلللين وخوي اشلللرب اشللللون
 رضلللللللعلللان واطفلللال والحرم وسلللللللكنللله

 نلليللران الللتللهللللب الللعللللليللللل  لللللللب ظللناو
لاااا االا ااگاااا  ام اا اااا طامااوماااا  ا ااواساا  امب

 

 )  حله(: يتمنى أن الماء من بعد الحسين   يصب  حلًوا أبدًا.
ا بعد الحسين.  )مر(: يتمنى أن يصب  الماء مرًّ

66 

تلللله ل بس هم   لَحسلللللللين المللللاي يَِوصلللللللللل 
 اللللليللللفلللليللللن  للللعللللدن  و  للللامللللن  

تلللله  بللللالصللللللللواويللن مللوتللى اطللفللللال هللملل 
ام سوام ِا ل اااا ام لب   اعواااا  اااااااااا 

 

 

67 
ابمالمساااااااوا اااا  اااااااااا ام بامم مِاواااا ح
ا ااوا االاا ااماا امبام ااساالاا اااا اِّااب  ا ااواا 

 

 )جوده(: القربة
 ه(: بفمه. )ابحل

68 

راهللللا او للللللللجلللربلللله السلللللللللهلللم اجللللاه  فلللِ
 نسللللللللللاهلللا ملللا سلللللللكنللله او يبيي و ف

 للللحشللللللللللاهللللا امللليلللله علللللللى هللللاملللواعللللد
ف اااا امب سيا  ل م امساااااااا  امساااااااااا وا 
 

قها.  )فراها(: مز 
 )يسدر(: يرج .

69 

ه الحسللللللين او سللللللم   وارزم ركب حسلللللل 
م اعلللللللله غللللار يلللَ خللل   اللللعللللدا ملللن بللللاِب للللِ

ه  ابللللدَم سللللللللللابلل  شللللللللللافلللله او رد يللملللل 
ا وابم ااا   اومساااااااااا ا بگا  ب اااااااو

 

 )ارزم(: تجهز وانطلق.
 وقفة الحائر المصاب.)تخوصر(: وض  يده على خاصرته 



70 

 ابحضلللللللنللله او راد الوداع راسللللللللله حط
هر  او تلل شللللللللللاللللله  بللللاللل للللاع عللبللللاس بللللَ

 ِمرتللللاع اب لللللب راسلللللللللله احسلللللللين رد
ابم ااااسااااوا اااالاااا ااااو اااا ِامو ب ا اااااااااا  اااا 

 

 )اتربه(: مر  رأسه بالتراب.
 )اردود(: مرة أخرى.

71 

 اوديلللله ويللللن  لللللللللي الللللعلللللللللم يللللخللللويلللله
 اجللللد يلللله بللليللل  دربلللي اللللعللليلللن يلللنلللور
ه فو للله انحنللله  ايلللديللله شلللللللبَّوا يشلللللللمللل 

امب ا اابطاعاالااماااا  ابم اا ااوا ا اااااااااا ح 
 

 )بي (: بماذا؟
 )اجديه(: أراه وأمي زه.

 (: شبك يديه.ّ)اشب

72 

 ا لدر ا وم او   ظهري انكسلللللللر يخويله
 الهموم الكللللل يخويلللله مركز وصلللللللرت
دوني يخويلللله  ال وم ع بللللك اسلللللللتوحللللِ
اماااافاااا ااااوا ااااگاااا اعاااالااااماااا ابمساااا ابال
 

 )ينغر(: يتقدم للنجدة.

73 

ه اجلللتلللنلللي املللنللليلللن يلللخلللويلللله  هللللاللللرمللليلللل 
ه بللليلللتلللي اسللللللللللا و للل  يلللخلللوي  عللللللليلللل 
ي يللخللوي ه شللللللللمللللت اسللللللللللا عللللدو   بلليلللل 

ام ااواا ااوا اااا  اااااااااا اماا ااباب ااااااااب اافاااا  
 

 )هالرمية(: هذه المصية التي ُرميت بها.
 )اسا(: اآلن.

  (: وق  وانهار. )و

74 

ه راد  لللللصللللللللللواويلللن ايشلللللللللليللللل اخللليلللل 
 عين زره او لحسلللللللين عبللللاس انتبلللله
 يحسلللللللين يلللا خويللله اشلللللللرادتلللك ي لللله
او أسااااااااااابمام ااااااااامااالااافاااا اأو امااا ااالاااا 

 

 عين(: رمقه بعينه. ه)زر
 )أسدر(: أعود بك إلى الخيام.

75 

 ابللملليللللانللي خللللليللنللي احسلللللللليللن يللخللوي
 زمللللانللللي زهللللرة يللللا للللليلللل  يلللل للللللللله
ِدت يلللل للللللللله  تللللرانللللي سللللللللللكللللنلللله واعللللَ
اومساااااااااا ام ِا ف ااا ابمسااااااا سيام  ااا ط

 

 اني(: في مكاني.ي)ابم
 )اسدر(: أعود.

76 

 عين ابيللللا اشلللللللوفنهللللا اشللللللللون يخوي
 الللوعللللد ويللن  للللالللتلللللي او جللتللنللي لللو
 يلللحسللللللللليلللن اهلللنللللاه أملللوت لللليلللنللليدخللل
ام سوا ااااااام ااااف اا ِام  سااااااا ساااا ام بط

 

 )دخليني(: اتركني.
 .)المستحه من شيمة الحر(: الحياء من شأن األحرار

77 

 للللصلللللللللواويللن يللبلليللي احسللللللللليللن  للللام
ف تلللله يللنَشللللللللل   الللنسللللللللللاويللن عللن   دمللعللِ
يف هن خللللا ن فقلللل ل ي  ين على دنا  احسلللللللل
ِامب ا ااوا اااا  اااا  اا  اعاالااماا ااِا اااا اماا االاا 
 

 دن(: يفقدن أعصابهن.ق)ايف
 ل ن له(: يقلن له. )ي

 )عليمن(: على من؟

78 

 اسلللللللللكلليللنلللله تللبلليللي تللللل للتلللله يلللللي او
 ويللللنلللله الللللعللللبللللاس عللللمللللي تلللل للللللللله
 نسلللللللينلله مللا نسلللللللللانللا او مللاي شلللللللرب
ام اساوام اِا الا اااا ابم الاب افاااا ام اگاواش

 

 



79 

ب او احسلللللللين سللللللللللالللللت دمعللللة  ِتَنحلللل 
لللهللللا او  تلللللهللللب اللل لللللللب نللللار أو  للللالللِ

ّ الللعللللل للمللي ابشللللللللللاطللي  امللتللرب عللملل 
ا و ا  اااااااااا    بم  وا ا  ااااااام  امب

 

 ضى(: قضى ومات على شاطئ العلقمي. )

 في محاربة علي األكبر وشهادته

80 

ِ ا ام   وامسسااااااامِام ِامووم  اااا ا ااااااا
ا ااگاالااوا اااا  اا اااا  اااا  ام اا ااماااا ا االاااا  امب
 

 )شن طرادها(: شن غارته عليها، وأخذ يطاردها.
 )خل ه الخيل بالهامات تعثر(: جعل الخيول تتعثر، )الهامات(: الرؤوس.

81 

 لو    لخيللللا لللله هلهللللت امصللللللليلللت
 ا رملا  اطراف لله صلللللللف  لت او عليهلا

 ا  را  ابروس السللللليوف له ور صلللللت
 مال  اااااااوا اااااااو ا   ام وب ا بگامب
 

 )امصيت(: له صيت عاٍل وسمعة كفارس شجاع.
 )هلهلت له الخيل(: زغردت له فرحا.

 )صف  ت(: صف قت، من التصفيق.
 )ا  را (: الشجعان.

82 

 ملللللفللوف مللو  امللنللتللللب هللللاشللللللللم مللن
بوه ين ا ميللللدان احسلللللللل ل  موصللللللللوف بللللا
 مللللعللللروف الللللكللللرار حلللليللللدر جللللده او
گ اااا  ام سسااااااااِاع اااا امب امالز وابم 
 

 )امنتب(: أي أنه ذو أصل ونسب وحسب عريق معروف.
 ثل غيره   حسب و  نسب يعتد به، ويقال بالعامية أيضا )لفو(، أي   أصل له.)مو  ملفوف(: ليس م

83 

ع هللا ابللللغلللليللللرة اهللللتللللز  الللللراس وفللللر 
 والللطللللاس والللللدرع تللبللللاره بللللالللوجلللله

 الناس المرهب الشللللللعشللللللعاني سلللللليفه او
ام ا اوا ااااااااماااا ام ا الما ا اااا  ا اماااا امب
 

 )تباره(: لم  كالبرق.
 )الشعشعاني(: المش  دائما.

 )الخيل ال  ي (: الخيل التي أقلعت دون فرسانها حيث فرت شاردة ورمت فرسانها من ظهرها.
 ة.البر(: جعل البر ضي قا من كثرة هذه الخيول الشارد )ضي 

84 

 نلللس غللللدارتلللله ملللن انحلللر   اشلللللللللليلللم
 بس او اله السيف ضرب احسين ابن مهو

 لب س اصللللللليلللا  عجيلللد اشللللللليم ابرمحللله
وام اااِّااا اااا ِّااا ااا اااا ا ااال اااا امب ام اااگااالااا 
ا

ان(: شجاع.  )اشيم(: كم، د لة على الكثرة العددية.  )حر 
 )غدارته(: كناية عن رمحه أو سيفه. )نس(: هرب.

 )عجيد(: كبير القوم.
 الهزيمة والذل. )اصيا (: يقصد صيا 

 )لب س(: كقولهم: ألبسه ثوب الذل والعار.

85 

 عللللليللهللللا يللجللبللللل مللن الللخلليللللل تللمللو 
 بلليللهللللا الللخلليللللل أبللو الللحسلللللللللنلليللن يللن
ديللللللهللللللا هللللللذا او وره هللللللذا ذب  لللللللِ

ساااااااااا  ااماا اااا  ام اا ااواماالااساااا ابو ااساااا ا  
 

 )تمو (: تصب  كالمو . )يِجبل(: يُقبل.
 )ين(: كأن.

 )ذب هذا وره(: رمى هذا الفارس العدو إلى الخلف.
 اآلخر رماه إلى األمام من جهة يدي الفرس. هذا لديها(: وهذا الفارس العدو)

 )مساميها(: أصحاب الصيت والشهرة.
 

86 

 طللفللللا  الللمللوت يللهللللاب و  شلللللللللبللللاب
 نفللللا  الظهر طويللللل عللللالي ابسلللللللر 
ه ضللللللَ  ا رما  واط ه شللللللرط   السلللللليف أر 
امااا ااا اااوامبا ااالساااااااااا فاااا اممااالاااب امبو 
 

 .)طف ا (: سب اق يرك  بأقصى سرعة دون خوف
 )ابسر  عالي(: هذه إشارة لطول الفارس وهيبته بسبب علو سرجه.

 )نف ا (: ضارب بالسيف.
)أرضلله السلليف واطه شللرط ا رما (: أعطى السلليف والرم  حقهما من الطعن والضللرب، فأرضللى السلليف وأعطى 

 الرما  حقها.
 )يلو (: يلوك بلسانه.  )يفغر(: يفت  فمه طلبًا للهواء من شدة الحر.

87 
مِا اااا  ِام گوشا ض ام   وامسساااااااا
امااا ااا اااوامبا ااالساااااااااا فاااا اممااالاااب او امب
 

 )م (: بان أثره ومفعوله.
 )يلو (: يلوك بلسانه.  )يفغر(: يفت  فمه طلبًا للهواء من شدة الحر.

88 

 شللللللعبني او  لبي فت ابصللللللوت يصللللللي 
 ضللللللللرنللي الللعللطلل  للليلللله  للوم يللبللويلللله
 بهضلللللللني طللللاسلللللللي او درعي يبويلللله
 م سوام ِامومااا  ياف ااااااا ااا امبام بمااا 

 

 )شعبني(: جعلني شعَبًا متقطعًا. 
 )بهضني(: أرهقني.

 ي(: مفردها الريق، وهو الذي يكون في الفم لترطيبه. )اريا



89 

 للللليللللبللللدي املللليلللله شللللللللللربللللة يللللبللللويلللله
ه  وحلللللدي للللللللللللمللللليلللللدان واِرد اتللللل لللللو 
 جللللدي وحلللل   لللللبللي انللفللطللر يللبللويلللله
وش ابم سوابم  ماااا مِابم  اااااااا  ام گ 

 

 )اميه(: ماء.

90 

 يللبللنللي الللمللللاي اجلليللللب امللنلليللن يلل للللللله
 شلللللللعبني او حيلي به  حييللللك ومه
 ضللللهدني او يبدي حمس او روحي وفت
ابم ااااااا   وام گ وا امسااااااا  ل ام بط
 

 )حييك(: ك مك. )به (: أتعب وأرهق.
 )شعبني(: قطعني ومزقني.

 )فت روحي(: جعلها فتاتا. )حمس(: كأنها وضعت في مق ة.
 )ضهدني(: أضر بي كثيرا.

91 

 الللعلليللن امللن بللجللري والللللدملل  يلل للللللله
 يحسلللللللين النللللاس كللللل بعللللد او يبعللللدي
 نصلللللللين صلللللللار  لبي او اصلللللللبر ت ل ي

ا وابم  ااااااا وام ااااااا وام بماا ام ااااااالبِ
 

 

92 

 دمعلللله سللللللللللال او ويلي احسلللللللين حن
ه يويلي على  ضللللللللعلللله ِكسلللللللر او ابنيلللل 
 يللللودعلللله اطللللوا لللله علللللللللى ايللللده دار

سزِام اااااااا اااا  ام  ام ِ ا س واب  گاااا 
 

 خديه.)اطوا ه(: لعله يقصد عنقه، وفي نسخه: )اطرا ه(: والمراد منه وجهه و

93 
ام  اااا ااااوا ااااب م ا اااا  اااا  اااا ا ساااااااااا ماااا 
ا ااا اااواااوامبا اااب معاااا ا ب ابمااا ااالااا اااي

 

 

94 

 الللللوداع عللللنللللد تلللل  للللوا مللللن يللللويلللللللللي
من طول امشللللللللللابلللل  ل للللاع هووا ل  ل

ه ابللللللنٍ   ع  واألبللللللو  ع لللللللبلللللليلللللل 
امال  ااااااااوامب م اماابماالاايام اافااماااا  اعاالاا 
 

 لل اع(: تعانقا واقفين حتى هويا لألر . هووا لمن طول )امشاب 
 شدة الحزن والوجد. ع: أصيب باللوعة ل

95 

ين يشللللللللم بنلللله خللللد احسلللللللل حبلللله او ا  ي
 يصللللللللبلللله ابللنلللله دملل  مللثللللل دمللعلللله او

 ابلل لللللبلللله ابللنلللله اللللللي ابلل لللللللب والللنللللار
ا ااظاا ااوافااب امبام اافاااا اعاالاا اماا اا ااماا اااا 

 

 

96 

 دفللللاه بللللالللللعلللليللللن والللللدملللل  يلللل للللللللله
 خللفللللاه بلل لللللللباو امللكسللللللللره ابللعللبللره
 الللللفللللراه هللللذا هللا اوداعللللة يللللبللللويلللله
ام اا اا اااا وا اااا مام ااااااااا ااماااا فاااا اماا اابماااا 

 

 .)دفاه(: يتدفق
 )خفاه(: من خفقان القلب.

97 

بويلللله يوف ي لزان او اسللللللللللدر للسلللللللل  ل
بغللللارتللللك ُلو  او ميللللدان واشللللللللل  ا ل  ا

نللللان ملللرواحللللك الللليلللوم يلللبلللويلللله للللجللل   للللِ
ا ااا  اااواااوام اااماااب امااا ااابطا اااا  ااا ااابلاااوامب
 

 )اشل (: اجعل الميدان يضطرب ويرتبك.
 )مرواحك(: ذهابك.

98 

ه وجللللذب  لللللللبلللي ويللللل تلللحسلللللللللر  ونلللل 
ه انلللل للللطلللل  آه الللللمللللاي مللللن   او  ظللللنلللل 

ه دنللللت الللللمللللنلللليللللة ن  للللل عللللرف  مللللنلللل 
اساااااااااا  وا ااالااا اااماااا مِامبا  اااگاااا اِّاااو 
 

 



99 
مِا اااااااا اااا  ل ماااا مِامسساااااااا اساااااااااا  وا 
ا االاااا   وا اااا  اا اااا  اااا  ام اا ااماااا امب ا ااگاالاا 
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 واسللللللليوف زان شللللللللابّ والكون سللللللللدر
اب ل او نشلللللللللل  بللللِ  واحللتللوف وارمللللا  نللَ

 اللللخلللوف املللن  لللللللبلللله رجلللف وهللا مللللا
وام ااااااااااوم اااا ا اااِابِّااا اااا ابال ا ااا ااامااا 
 

 )الكون(: ساحة المعركة.
 الرما  والسيوف. )شابّ(: اشتبكت

 )اشرا ه(: ا شراق والنور.
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 والللللزان والللللنللللبللللل اسلللللللللليللللوفللللهللللا رد
ه طللليلللبللللَ  نسلللللللللوان اوجلللوه والللل لللروم حلللِ
بل  ِغي ن شللللللليب من نفج او طاوي شللللللل
وا اااا  اا ااومِام اا اافاا ا اااااااااا  امب ِّاا  اا  ا اا 
 

 )حطيبه(: من الحطب، أي أنه أرج  هذه السيوف والرما  كعيدان الحطب ب  فائدة.
 لين. صي ر وجوههم كوجوه النساء الخائفة.)ال روم(: كبار المقات

 )شبل(: الشبل ولد األسد. )طاوي(: جائ .
 (: العرين.)نفج(: ثار. )شيب

 جم  غول، وهو حيوان وحشي من خرافات العرب، يضرب به المثل للوح  شديد الضراوة.غي ن(: )
 )المران(: الرما . )تجتر(: يمكن اجترارها وسحبها بالرما .

102 

 اللللللعلللللملللللامللللله ذب   او تلللللهغلللللدار هلللللز
ه نِشلللللللر  النشلللللللامه اعله هللا اسلللللللم راسلللللللَ
ه او ا لللللللوبلللهللللا خلللز  اللللهللللاملللله شلللللللللر 
و اومماااا  اا اااا ا اا  امب واب االساااااااا  اف اااااااا 
 

 )غدارته(: إما سيفه أو رمحه.
 )ذب العمامة(: رماها في فورة حماسية.

 ا لوبها(: أرعب قلوبهم وقطعها. )خز
ه  الهامه(: قط   وضرب رؤوسهم وهاماتهم. )شر 

 ر(: يشبه معسكر األعداء بسرب طيور جبناء، جعلهم علي األكبر يفرون وينتشر خوفا من سطوته.)للسرب نش  

103 

ط  بللللليلللللهلللللا واللللللملللللوت زانلللللتللللله رو 
م او ار للللابلللهللللا حلللز   او  عللللللليلللهللللا حلللو 
 عللللللللليللللهللللا أهللللاللللليللللهللللا مللللبللللعللللد يللللا
امااا ااا اااوام ااا اااب اواااماااوامبام ااا اااوابماااِ
 

ط زانته(: لو   برمحه وصوبه تجاه أعدائه.  )رو 
 أعناقها. )ار ابها(: رقابها أو

 )اتفر(: تهرب.
 )يفتر(: يحوم.

104 

ه ملللا ع لللب  والطلللاس الهلللاملللات شلللللللر 
ه  الراس على العبللللدي ضلللللللربللللة اجتلللل 

 النللللاس بسللللللليوفهللللا واتواردو ضلللللللعف
ا وابم   وابملياعاااا    وا اااااااا اااا 

 

ه(: قط   وفلق.  )شر 
 يه.)العبدي(: مرة بن منقذ العبدي لعنه هللا قاتل مو نا أبي الحسن علي األكبر صلوات هللا عل

 )اتواردوه(: تكالبوا عليه.
 )شب  عالمهر(: اعتنق جواده.

105 
ا ا اواوا الا اياماااا امسسااااااااماِام اِاعالا 

ا ااوابم اا اا ااوابماالااياعاالاا اا ااوا اااااااا اااا 
 

 )تفط ر(: ذاب.
 )شب  عالمهر(: اعتنق جواده.

106 

اللللله عللللاللللملللهلللر شلللللللللبلللل   يلللود يلللله للللبلللل 
 يللحللملليلللله اللل للوم عللن   احسللللللللليللن لللبللوه

 فلللر بللليلللله للللللللعللللدوان اللللملللهلللر أويلللللللي
ام اااگساااااااااا اااوا ااا  ااابسااااااااااواآ ابأبچاااا 

 

 )شب  عالمهر(: اعتنق جواده.
 )لب اله(: يظن ويحسب.

 )وأويب(: وقف.

107 

 والللللزان عللللللللليلللله بللللالسلللللللللليللللوف داروا
 فللرحللللان الللمللللات سللللللللبلل  يللتللللال مللثللللل

عيللللد عسللللللللى ب ب  ا ل يتلللله ا ل لعللللدوان و  ا
ا ااااا ااااا اااااوا ب ا ااااا  ااااا اااااگااااا مااااا اأوم  
 

 )الزان(: الرم .
 ويفر  بذلك.حال العدو كحال الذي يقتل أسدًا  فرحان(: المات سب  يتال )مثل

دعاء لمن يحب أن   يبتلى ويكون سلللطوة عدو، كهذا العدو المتصلللف بالرذيلة الذي  العدوان(: وليته الب  ابعيد )عسلللى
 يفخر بالمعايب.

108 

 وريللللده ابسللللللللللليللللفلللله يلللل للللطلللل  هللللذا
ل بللللالللللخللللنللللاجللللر هللللذا او  ايللللده فصلللللللللل 
 اللللحللللديللللده رملللحلللله ملللن يلللغلللط هللللذا او

وامبامگاااا   اب بام  اااا  ااااااااو اااا  ام    
 

 م  العظام كما يفعل القصاب بالذبيحة. قطعها )فص ل(:
 يغمس أو يغرس. )يغط(:
 يجود بنفسه. )يعالج(:
 يفت  فمه طلبًا للهواء. )يفغر(:
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 روحلللله وتلللللللو  اللللطلللبلللر بللليلللله ثللل للللل
 اجللللروحلللله هللا غلللليللللر عللللرف اومللللحللللد
ايلللاتللله  سلللللللفوحللله احصللللللللللانللله على ِدملللَ
ِ ام ااااب  وام اااا اااافاااا  ماااا اااا ا ااااو اا اااا اااا 

 

 كثر. )ث ل(:
 تضطرب. )تلو (:
 دماؤه. ه(:)ِدَمايات
(: )لَمن  إلى أن سقط وهوى. خر 

 بسيوفها الهندية. )ابهناديها(:
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 جللللدي السللللللللللاع هللللذا يللحسللللللللليللن نللللده
 يبلللدي عط  واروى الملللاي سللللللل لللاني
 عللنللللدي اللليللوم تللراك اسلللللللللرع يلل للول

ا اااااااااا ح  مِ امسساااااااا لي ابم  وا اأبم
 

 )نده(: نادى
 اآلن، هذه الساعة. )الساع(:
 سقاني. )س اني(:

111 
مِاأبملي ابم  وا ا  اااااااااا حامسساااااااا
ام ااا اااا  اااساااوا اااا  ااافاااب اااا ا اااماااشامااا ااابط
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 العين امغم  شللللللللللافللله او عنلللده  علللد
ه ب سللللللللللابللل  ابللللدملللل   اللللخللللديلللن املللتلللر 

ر مللتللواصللللللللللل اس طللبللُ يللن والللر   نصلللللللل 
فماااا  اعل اظ و اسفاااا  وامبام  ا سساااااااا 
 

 

113 

 راسللللللللللك الشلللللللره منهو  ول يبويلللله
 انللفللللاسللللللللللك دخللملللل   مللن الللعلليللن يللنللور
ب من يع لي  طلللاسلللللللللك او درعلللك نهلللَ
لبِاموبسي وا فاااا  م اااااااابام اااااااا ام و  

 

. )الشره(:  فلق أو شق 
د(:  كتم أو قط . )خم 
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 ِرجليلللك او راسللللللللللك علللدل من يبويللله
ل اعيونللك غم  من او  ايللديللك واسلللللللبللَ

 ليللك الوصلللللللللل سللللللليف كللل العين ينور
اسااااااااا  وامس ااااااااا طا گفااا امبا ل يا و 
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ك سلللللللللمللل  ملللن يلللبلللويلللله  ونللليلللنللللك يلللملللل 
 علليللنللللك الللمللوت لللعللنللللد شللللللللبللحللللت مللن

لعشللللللللرين لن مللللا ل ينللللك وصلللللللل ن  اسلللللللل
فيساااا امب امال  ااااااااوام اااا  واعلماااا ا  
 

 رمقت. )شبحت(:
 أسرع بتقريب حتفك أو موتك. )حاتفني(:

وق في د)للعشرين ما وصلن سنينك(: مرج  القائلين بأن عمر مو نا علي األكبر أقل من عشرين سنة ك م الشيخ الص
مد ل، ونعم ما قال هنا الشيخ مح، والتحقيق في ذلك طويمرج  قولهم تاريخ الطبري أكبر من ذلكن بأنه أماليه، والقائلو

 بن نصار رضوان هللا عليه.
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 خلللدك واشلللللللم اجروحلللك اريلللد امسللللللل 
 ووسلللللدك صلللللدرك على صلللللدري واحط

 جلللللدك حلللللرم ملللللا راعلللللوا يلللللبلللللويللللله
ابم اا ااوا ا  اااااااااماا  ازماافاااا ابمِّاااا 
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ابم اااا ااااوا ا  ااااااااااماااا ازماااافاااا امِّاااا 
گ اااا  فب اااا ا اااا ا مشام ام سوام  اااا ام 
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 تللحللبلللله او خللللده تشلللللللللم فللو لللله هللوت
 تعصلللللللبلللله او الراس طبرة ِتطبللللُ  او
ِفر او   لبلللله تجس ثوبلللله او زيج تسللللللل

وام ااااا    ا اااااِا  ااااا ا ااااا ااااا   مااااا اااااب 
 

 تجم  قسمي الجر  إلى بعضيهما وتداويه. )تِطبُ (:
   جيب ثوبه القسم األعلى من الثوب وذلك للتخفيف عنه. تفت )تسفر زيج ثوبه(:

 تفحص نبضات قلبه. )تجس  لبه(:
 .فؤاده وهو القلب )اف اده(:
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 ظلللهلللرهللللا واحلللنللللت وللللولللللت يلللويلللللللي
د اخلللدودهلللا تَِخم   شلللللللعرهلللا واتِشللللللللللِ
 صللللللللللدرهللللا وتلطم ابراسلللللللهللللا وتللللده
اووام  اااااا واووا ل  ام  ااااااب ا فگ امب
 

 اخترق أعماق الصخور. طر(: الصخر )طر  ل ب
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ل ي  يشللللللللمس لهللللب ا ي ل  وهجهللللا يللللا
 سلللللللللرجلللهللللا يللللاللللملللطلللفلللي اللللتلللم يلللبللللدر
يللثللر الللخلليللللل يسلللللللللم  مللرجللهللللا يللللالللمللِ
ِ اام ااااااالبِ ابم  وا ااااااال  فام ساااااااو ام  

 

شللمس القي  هي شللديدة الحرارة في الصلليف، والمراد الشللدة والخشللونة على األعداء وما يناسللب  )يشللمس ال ي (:
 الشجاعة والرجولة من خصال.

الذي يطفئ نور السللرا ، والمراد أن إشللراقة وجمال علي األكبر شللبيه البدر التام تغلب على سللائر  )يالمطفي سللرجها(:
 األنوار.
 الذي يكثر ضجيجها وهرجها ومرجها لكثرة القتل فيها. مرجها(: )يالِميثر
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هيللللل ينجم  الشلللللللراي  يللللالحللللامي اسللللللل
 الللللبللللراجلللل  يللللمللللعللللذب جللللرنللللاس يللللا

د ر اللللملللوت يشلللللللللبللللل كللللَ  اللللطللل يللل  يلللمللل 
وا لف اااااااااا  ام ساااااااماااا ام ااااااالبِ ب  ا    

 

 )نجم سهيل(: من ألم  النجوم في السماء. )الشراي (: ضفاف األنهار.
من ألم  النجوم في السللماء وكونه مضللربا للمثل في ا شللراق فهو مرتبط بموسللم األمطار، وهذا النجم فضلل  عن كونه 

 لذا فهو يحفظ مستوى المياه في األنهار. 
 الصقر إذا اشتد عوده يسمى الجرناس. )جرناس(:

ر ن والتوجه للصيد، وبع  الصقوالبرق  يوض  على وجه الصقر للسيطرة عليه ومنعه من الطيرا )يمعذب البراج (:
 لفرط قوتها يصعب برقعتها.

َكد ر(: من الكدر. )الط ي (: مقدمة الجي . )  مركز ومجم . )مكور(:يم 
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 خللويلللله احسلللللللليللن ويللن ابللنللللك تلل للنللطللر
ر  دلللليلللنلللي يلللخلللويلللله اعلللللللله اللللمشلللللللللكللل 
ر ه تللللعللللو   خللللاف الللللمللللهللللر مللللن ذبلللل 

ام  اااا ااااوما اااا   اومح اماااازماااافاااا  ا اااا اااا 
 

 سقط من ظهر فرسه. )ت نطر(:
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 بللللالللهللم للللصلللللللللبللوان احسللللللللليللن ردهللللا
 عللللالللمللخلليللم دارت الللخلليللللل شللللللللللاف او

 مللجللللدم جسللللللللللام الللحسلللللللللن ابللن اولللن
ابم  وا اعاااا  ي ام  اااااااب ام ااااااا  

ا

 قادم أو مقبل. )مجدم(:

 في محاربة القاسم وشهادته

124 
ابم اا ااوا ام ااااااااماا  اِّاااا ساااااااا اواالاا 

ام اااااااا ااوا اااا و ااامااگاا اايا و  اااااااافااي
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 تبللايوا او فو لله شلللللللبلل  شلللللللللافلله بس
 تللحللللايللوا مللللا او يلليبللللالللبللوا اخللتللنلل للوا
 تللللتللللايللللوا او الللللرو  غللللابللللت لللللمللللن
اسااوابم ااب اااا ابماالاايام اا ااو اااا ِاعاالاا 

 

 اعتنق )شب (:
 اتكأوا )تتايوا(:
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 بلللليلللله او ابللللعللللملللله الللللرو  ومللللن رد ت
 يخليلله مللا او رخصللللللللله جسلللللللللام طلللب
 رجللللللليلللله وا ايللللده يلللحللللب ويلللللللي و للل 

ام اااااااا ااوا اااا و ااامااگاا اايا و  اااااااافااي
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 تلللبللللاريلللله علللمللللك للللبلللن ابللل لللله يللل لللللللله
نفس رغي ب لللله مللللا او عليللللل ل  بيلللله ا
 تسللللللللللللليلللله بللللللليلللن اخللل فلللنللللا يلللعلللملللي
امساااااااا اوابماما ساااااااالا ا اما اااا  ابمظاِ

 

 لعل وعسى. )بلين(:
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 للللصللللللللواويللن يللعللمللي اسللللللللللدر تلل لللللي
 يحسلللللللين يللللذب راد ليهللللا امن ا لللللك

 علللليللللن ابلللليللللا دعلللللللللمللللنللللي عللللنللللك أرد
ام و وام و  اااااااااا اعل ابم ااااااااب فاااا 

 

ا يحسللين(: يريد الشللاعر أن القاسللم سلل م هللا عليه ل يذب راد ليها )امن ا لك ن يمتثل ويعود للخيام وإنما سلليبقى مصللرًّ
 على القتال، وأنه إن أظهر ا متثال بلسانه فسيكون مخالفا لواق  قلبه المصر على القتال.
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 يشللللللللللعللللاع بللليلللتلللي  لللملللر يللللا يللل لللللللله
 اللللللوداع هلللللذا هللا اوداعلللللة يلللللعلللللملللللي

 مللرتللللاع مللو  او ذبللهللللا وارزم ركللللب
امم وام ِام وااا غيامسو امبا ااااااا ااا  

 

 دوًما.الذي يش   )يشعاع(:
 تجهز وانطلق للمعركة. )ارزم(:
 (: كمن يلقي الحبل على الخارب غير مبال بشيء.)ذبها
 غير خائف. مو  مرتاع(:)

 (: جرٌم سماوي يرجم الشياطين.)شهاب
 يحرق ويشعل. يحر (:)

130 
ابم ااااااااا ااواِّساااااااااا  ا االااسااو اعااوض
امم وام ِام وااا غيامسو امبا ااااااا ااا  

 

 )شهاب(: جرٌم سماوي يرجم الشياطين.
  (: يحرق ويشعل.)يحر
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 نللللكللللثللللهللللا والللللزانلللله السلللللللللليللللف جللللر
لزموملللله على طف   او م ل ثهللللا او ا  فر

 ابللجللثللثللهللللا والللروس بللللالللروس جللثللللث
وما ااال اااا اعااالاااماااا ا امساااااااااا  ا اااگااالااا 

 

 رماها بقوة. )نكثها(:الرم .  )الزانه(:
 سار بأقصى سرعة. )طف  (:

 ويقب  عليها بقوة.يقصد الكتيبة المتماسكة، وربما يقصد الراية ألنها تلزم  )الملزومه(:
قها. )فرثها(:  فر 
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 يللومللي  للللال وا مللهللره فللوه تللبللرده
نتلللله  للللال او لخيللللل اعللللله لزا  حومي ا

  للللومللللي للللللللللرايللللات  للللال وا رفللللهللللا
ا اااا  اا ااوام ااماااا  اب اااااااامااوطا و ااياعااِ
 

 انتصب بثبات وعزم. )تبرده(:
 رمحه، ولعله يقصد عمود الراية. )زانته(:
 من التيه والضياع. )اتياه(:
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ل و للللال للللطللللللليللل ا يلللخلللز عللليلللن  ثلللجلللل 
ب ابللظلللللملللله  ِمشلللللللللعللللل وا  والللمللللذهلللل 

 يللثللَول السلللللللليللف شللللللللعللللاع يلللللملل  مللن
ام ااااااا وام وموام اااااااب ا ِامبامس اا  

 

، والمعنى واحد. )يخز(:  ينظر بشدة. وفي نسخة: ايَخِزر 
 المتقدم في طليعة المعسكر. )الطلي (:
ل(:  يخاطب العدو ويأمره بالتوقف عن ا ندفاع. )ثج 

 متوهج  م . )وا  ِمشعل(:ن قبضته مذهبة. السيف الذي تكو )المذهب(:
 يجعل العدو يفقد رشده. )يثول(:
 موت، وهو وصف لشجاعة القاسم. )يص ر(: ينق  كالصقر. )احمام(:
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 بلللليللللده عللللزرائلللليللللل او يللللدنلللله مللللن
 رعلليللللده مللن صللللللللواجللعللهللللا وا غلليللللث

 الصلللللللليللللده علللللى تلللللوللل  او  للللانللوص
و وام اااااا وام ظ   ساااااا  ا اااااا    اوم ساااااا    اا و 

 

 عقها، من الصاعقة.صوا )صواجعها(:
 يقتنص أعداءه وينق  عليهم. ) انوص(:
ر  (: على ظهر فرس أشقر.اش ر )ابظه 

َسه ُشَمر)  (: أرخى العنان لجواده ليسرع به.فر 
 مسفر عن وجهه غير متلثم استهانة بأعدائه. امَسف ِر(:)
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عللللله اشللللللللراك ان ص لويلللله او للللام ن  ي
 ملللخلللفللليلللله والسلللللللللليلللف اجللللاه وا زدي
 بيه درى ما سللللللمجا او راسلللللله ضللللللرب

ام   اااااااا واع ياماااا ا اااااااااا حامبا و ا
 

 انقط . )ان ص(:
 )يلويه(: أراد أن يسوي شراك نعله ويصلحه.

 )األزدي(: عمرو بن سعيد األزدي لعنه هللا قاتل القاسم صلوات هللا عليه.

136 
ا ا  اواوا الا اياماااا ام اسسااااااااِام اِاعالاي
ياماااا ا اااااااااا حامبا و ا واع   ام   اااااااا  
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يه شلللللللرعبت صلللللللوته سلللللللم  ما بس  ب
 ليللله سللللللللللدر او جسللللللللللام يتلللال يتلللل
 ابللرجللللليلللله يللبللحللللث او ايللعللللالللج للل للللاه
وا  اااا  امبام ااااوبساااا اماااالااااب  اماااا ااااب 

 

 ثارت حميته. )شرعبت(:
 (: قتل قاتل القاسم.جسام يتال )يتل

 رج  إلى القاسم. سدر ليه(:)
 )يبحث ابرجليه(: وإذا الحسين قائم على رأسه والقاسم يفحص برجليه.
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 ياشلللللللبيلللد جلللاسلللللللم يلللا نلللاداه او بيللله
 وريللللدي حلز  لبللللللك السلللللللليلف يلريللللت
 اوحلللليللللدي تللللخلللللللللونللللي الللللكللللم هللللان
ياعاالاا  ا اا اا ااوام اا ااماااا امااگاا اايام ااماا اا 
 

 وحيدًا بين األعادي. )اوحيدي(:



139 

 روحللللك الطُبر من اشللللللل للللالللللت يعمي
 اجلللروحللللك تلللراويلللنلللي   يلللجللللاسللللللللللم

 انلللوحللللك يلللنللللت يلللعلللملللي ابللل لللله للللون
وابم ااا   ام   اااااااااا ا لااا ام  لااا  ا س  
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 جسللللللام ابصللللللدر صللللللدره احسللللللين حط
 الخيلللام اليم شلللللللللالللله او هشلللللللبللل  فو للل

 بالجدام خط او عمه ابصللللللللدر صللللللللدره
وابمسساااااااااامااااِا اااا  اااا ااااو اااا ِ امماااا ااااگاااالاااا 

 

ضللللمه إلى صللللدره ليحمله إلى الخيام، قالوا: وحمله وكان صللللدره على صللللدره ورج  القاسللللم تخطان في  )شللللب (:
 األر .

 يقصد داخل المخيم. )اليم الخيام(:
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 اخللللوتلللله بلللليللللن مللللا مللللدده او جللللابلللله
 ملللوتلللله هلللمو يلللويلللللللي عللللدهلللم بللليلللله
 صلللللللوتلللله النسلللللللوان سلللللللمعن مللللا بس
ابم ا اوا ا  ااااااااما  اساااااااا افاااا ا ِّاااا 

 

 

142 
ابم ا اوا ا  ااااااااما  اساااااااا افاااا ا ِّاااا 

ام سوام  اااا ا اااا  فب اااا ا مشامِّاااا سااااااا 
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 ال لللاع على خلللدك البِلللله ابعيلللد عسلللللللى
 هسلللللللللاع الموت وكلللت مو  يجلللاسلللللللم

 تلللنلللبللللاع للللون علللملللي يلللبلللن جللللاسلللللللللميللل
وام اااااااومااا اچفااا  ام گمِام  ااا ط اس  امااا 

 

 )البِله(: الب ء.
 اآلن. هس اع(:)

)ماي العين(: تفديه بماء العين، والظاهر ليس المراد منه الدموع بل الماء الذي يدور في العين ليحفظ البصر، فإذا جف 
 سملت العين ولم تعد تبصر، وبهذا تفدي ابن عمها، والمراد منه الفداء بالنظر وهو أغلى ما يملكه ا نسان.
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 الللخللطلليلللله كللللل ابللر للبللتللللك عسللللللللللاهللي
 واجللللنللللبلللليلللله غللللريللللبلللله نلللليتللللخللللللللليلللل

 عللللليلللله ا شلللللللللر عللِرس جللللاسلللللللللم يللللا
ام اااااوااااا اااااواماااااز ااااابفااااا امباعاااااومااااا  

 

 )الخطيه(: الذنب.
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مبللللارك ين ا ين ب ع ب لف سلللللللل بوك ا  جللللا
 زفلللوك بللللاللللنشللللللللللاب الشلللللللللمللل  ابللللدال
وك الللللراس ابللللدم الللللحللللنلللله عللللنِ   حللللنلللل 
اماافاالااوافاا اااا  ام االاا اا اومساااااااااا اعاالاا 

 

 )سبعين الف(: وهو معسكر األعداء.
 النبال والسهام. )بالنشاب(:
، والشلللللاعر يريد أن نثار عرس القاسلللللم ليس )ملبس( وحلوى، وإنما نبال هو ما ينثر في األعراس من حلوى :)املبس(

 ترشق، كما أشار إلى أن حنة العريس من دماء رأسه الشريف.
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 بللليلللله هللللاللللطلللبلللرات يللللتلللل يلللجللللاسلللللللللم
 لللليلللله اللللملللوت ريللللت  لللوم يلللجللللاسلللللللللم
 هيلللله هللللاي يجللللاسلللللللم راي  صللللللللللده
ابمساااااااااا اااوام ااالاااماااا امبِا ااا ااالااامااافاااي
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 غللللدران الللعلليللن دملل  او زيللنللللب اجللللت
خيم صللللللللللدت او ل لنسللللللللوان نللللادت ل  ا

 الشلللللللللبللللان علللللى نلللللطللم جللللاي  للومللن
ا اوا اِام افاِّا ا ا اب ا الاااا ا ا اااا ببم

 

 )غدران(: جم  غدير وهو الماء الصافي، وهي إشارة لكثرة الدموع.

 في بكاء النساء على شباب بني هاشم

148 
وا ااالااا اااياماااا ام  ااااااااا اااا ِاعااالااا  ا ااا اااوااا 
ا اوا اِام افاِّا ا ا اب ا الاااا ا ا اااا ببم

ا

 



149 

ن  ولللللللدهللللللا تللللللنللللللدب واحللللللده فللللللر 
 سلللللللعلللدهلللا او اخوتهلللا تنلللدب وحلللده او
مللل  للللللللوللللي وحللللده او  ابلللخللللدهللللا تلللخللل 
ام   ااااااا واع يامااا ام  ااااااام ابسااا  امب
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ان يللللا  الللللمللللخلللليللللم يللللنللللجللللوم شلللللللللللبلللل 
 ابللبللحللر دم ويلللللي اشلللللللللر للللت يللبللللدور
م الللللغللللربللللي هللللوه يللللا بللللاه  تللللنسللللللللللل 
ام ااسااواِّاا ااو اعاافاا اا ام اا ااب ا االااچااي

 

 ت على بحر من دم.أشرقت وأضاء (:ويلي اببحر دم )اشر ت
الهواء الذي يهب من الغرب عادة يكون باردًا عذًبا. والخطاب هنا للهواء العذب أن يهب وينسلللللللم على  )هوه الغربي(:

 جثث القتلى لعله يسكن جراحهم.
 لعل وعسى. )بليي(:
 تبرد وتخف. )اتفوخ(:
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 الشلللللللبللللان على اعللللذيبي يللللا تللللذعللللذع
 اللللتلللربللللان تلللنللل للللل   بللللاللللرسلللللللللريلللس

 والللزان الللنشللللللللللاب مللن اتللبللللب تللراهللي
اب  ااااااااااوام ااازمِا ااا اااز اا اااگ اااااااااا اال
 

 العذيبي هو النسيم العليل البارد. )عذيبي(: وعذوبة. يمر الهواء برقة )تذعذ(:
 تنقل. )تن ل(:الهواء الشديد الحار.  )الرسريس(:

 كومة نبال. أصبحت الزاكية د أن األجسادومة، ويريجم  تبة، وتعني ك )اتبب(:
 النبال. )النشاب(:

وهنا يخاطب الهواء أن يهب برقة وأن   يكون عاصلللفًا شلللديدا، كي   يحرك النبال  وتضلللر(: الزان تهز   تعصلللف ) 
 والسهام فيوس  الجرا  ويضر أبدان الشهداء.
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 واحسلللللللين شلللللللبلللان يلللا طبللل  غلللديتوا
 بللللاللللعللليلللن ايللللديلللر بلللس حللليللللد او ظللللل
ن  امللعلليللن مللللاللللله روحلللله شللللللللللاف لللملل 
ا   وام  ااااااامبمِاعل ام  م ا اااااااا  امب
 

 قتلتم جميعًا. طب (: وا)غديت

153 

 الحللللديللللده مل س العِر  صللللللللللللب ل ف
طللللهللللا  بلللليللللده اعللللجللللود او دعللللاهللللا رو 
 عللليللللده اللللملللوت يلللن اللللملللوت خللللا 
ِامباع  ب  امسااااااا وام سو  ام اااااااب ا  

 

 أخذ رمحه. )ل ف(:
 رمحه الصلب من أصله. العِر (: )صلب
 حديدته مسننة ملساء. الحديده(: )مل س

طها(:  هزها. )رو 
شديد،  اعجود(: )دعاها سكة   تتفلل بالضرب ال جعلها قطعة قطعة، ألن الرم  يتركب من قط  متعددة متراصة ومتما

 ولكن لقوة الهزة وشجاعة حاملها استطاع أن يهزها فيفرقها قطعا.
 في م قاة العدو. عابس الوجه شديد )عبوس(:

 لسيد الشهداءالحملة األولى 

154 
ابم اااااااااا ااااواومغامالساااا ااااوام اااا ااااب ا اااامااااش
اماااا اااا ااااوا اااا  اااا ااااماااا مِاسااااااااااامااااِمساملاااا وط

 

ارتعب كمن يفر يمينا وشللللما . يريد أن شللللجاعة الحسللللين صلللللوات هللا عليه جعلت الكل يرتعب، حتى الموت  )را (:
 األحمر بدأ يشعر بالرعب واصفر لونه خوفا.
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 وللللليللللفلللله والللللبلللليللللر  السلللللللللليللللف حللللللللليللللف
 رفللليلللفلللله علللللللى راس احسللللللللليلللن يللللا ملللحلللللللى

 رجلللليللللفلللله بللللس مللللدرع حللللران اشللللللللللليللللم
سااا اااواسااااااااامااا  اااا  ابم اااساااو ا سااااااااا اااگاااا  ا ااا 

 

 )حليف السيف(: ألن الحسين عليه الس م أبي الضيم فهو حليف للسيف.
 )والبير (: الراية. )وليفه(: صاحبه.

 كم شجاًعا  حران(: )اشيم
 متقلدًا درعه. )ِمدِرع(:
 الرجفة أو الرعدة. )تسمعه(: أي تسم  صوت ارتجاف هؤ ء الفرسان الخائفين. )رجيفه(:
 هبة.مشتعلة وملت )ِمحتر(:
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 ابللللعللللريللللنلللله الللللللللليللللث علللللللللى يلللل للللحللللم مللللن
 ابلللليللللملللليللللنلللله والسلللللللللليللللف يللللجللللر يسللللللللللراه

 يللللهلللليللللنلللله او امللللتللللونلللله علللللللللى يللللر لللله مللللن
اوم ااااااااا ااا اام ااا اااب ام مفاااا ا اااماااِامباماااگاااماااش

 

 )ي حم(: يقتحم. )ير ه(: يرقى. )اذانه(: أذنيه. )يصفر(: يرن، من الصفير.
 والمراد من البيت كما يتبادر إلى الذهن:

م عرين الليث أو مكمن الفارس الشللللجاع فإنه سلللل م هللا عليه يجعل سلللليفه بيد، وباليد عندما يقتحم الحسللللين عليه السلللل 
 األخرى يجر أو يسحب أقدام األسد اليسرى.

شعره بالذل والهوان، يجعل األسد مترقبا لله ك في  وعندما يرقى على متن األسد ويجلس على ظهره، فيهين األسد ويُ
 لة وهوان، كمن يعي  والموت يرن بين أذنيه.أية لحظة، فيعي  ويبقى، لكنه بقاء ذ
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 ظلللللللللملللله غللللدت او رجللللللللله بللللاللللل للللاع ده
 عللللزملللله فللللوه بلللليللللهللللا يللللجللللف او تللللمللللو 
تلللللريلللللن يلللللنلللللفلللللج املللللرو    سلللللللللللمللللله اللللللكلللللِ
ا ام  ااااااااااوا اااافاااا ا اااالاااا اااا ام اااافاااا  ا  ااااچاااا اااا 

 

 يقف فيها بثبات رغم أنها تمو  وتضطرب. )يَِجف(:
 الثعبان القوي. )امرو  (:
 ينفث. )ينفج(:

 .من جانبيه )الكترين(:
:)  تتحاشاه. )تيف 
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 اللللللخلللللواتللللليلللللن دون و لللللف ملللللن أويلللللللللللي
 الللللحسللللللللللليللللن دون يللللجللللاهللللد مللللن يللللنللللادي
 الصللللللللللواويللللن امللللن الللللعللللبللللاد زيللللن طللللللللل 
اماااگااالاااوا اااا  ااا اااوضامبام  ااااااااامااا ااا اااا امااا اااب 

 

 

 السجاد يخرج لنصرة أبيه

159 
وام اااوااالااا ام اااگااالاااماااا اعااالااا امبمااالاااي سااااااااا  ااا  ا  
وام ااو اااا ا اااااااااا  اا االاااا امباعاالااماااا  ا   ااااااااا  اا 

 

س )صل الرمل(: شدة سمها، والصل في بيئة الرمل حية صغيرة نافذة ال م تتقيها الحياة الكبيرة، ويضرب بها المثل في 
 أخطر من الذي يعي  بين الزرع والبساتين.

 الثعبان األصفر يشبه لونه لون الرمل، فهو يقتل ويبط  بشكل مفاجئ غير متوق . )مصفر(:
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 علليللن كللللل بلليلللله تللجللري ابصللللللللوت  يلليصلللللللل
 اللللحسللللللللليلللن دون اجللللاهللللد اسللللللللل   يلللعلللملللله
 ويللللن وجللللوهللللنللللا ابللللوي علللل للللب مللللهيللللعلللل
وا اااااگااااا  ا اااااِاچااااالااااالاااااب ابم  ام ااااامسااااااااااا 
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 دسلللللللللللدر اردود للللله للللتلللل بللللنللللييلللل اهللللنللللا
ن يلللللعلللللمللللله  لللللللللللبلللللي تلللللرى  ايلللللبلللللود خلللللز 

 تلللزود للللوعلللتلللي او اخلللوي يلللبلللن اشلللللللللوفللللك
ا  سااااااااگاوامس اااااااااا طا اماِامسسااااااااماِافاااا وامب
 

 ارج  مرة أخرى. )دسدر اردود(:
ن  أصب  ممتلئا يخزن الدم.(: )خز 

 أو القي .يقصد منه الدم المتخثر  ايبود(:)
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 ود يلللله يلللللللللثللللوم يللللم احسللللللللللليللللن صلللللللللللا 
 درديلللله  لللللللللبللللي شللللللللللعللللب ابللللنللللي يللللخللللوي
 لللللفللللديلللله السلللللللللليللللف ابللللهللللذا روحللللي مللللهللللو
ا ااااا ااااا وا ااااا اااااو ااااا  مبام اااااگاااااماااااِافااااابوامب
 

 ق.قط  ومز   )شعَب(:
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 بللللعللللدي للللللللللنللللاس الللللولللللي انللللت يللللبللللويلللله
 جلللللدي حلللللكلللللم اللللللبللللليلللللدك انلللللت يلللللبلللللويللللله
يللللت ابشلللللللللللوفللللتللللك يللللبللللويلللله  يللللبللللدي فللللتلللل 
وام ااااگااااماااافاااا ابم  اااابعاااا اساااااااااا و ا اااا ااااوغاااا 

 

 جعلته كالفتات والقط  الصغيرة المتفتتة. )فت يت(:
 تترقرق. )تغرغر(:
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 علللليللللنلللله او للللللللللخلللليللللملللله احسللللللللللليللللن رده
 اسللللللللللكلللليللللنلللله يللللنللللده او ادمللللوعللللهللللا تسلللللللللل 
 ويلللللنللللله اللللللطلللللفلللللل ابلللللو  ابلللللن يلللللبلللللوي
ام ااا  ساااااااااوام  اااااااااا و اعااا اااو اااا امباأب عاااا  

 

 

 الطفل الرضيع

165 
اسااااوابم ااااب اااا اظاااا  اااايامسساااااااااامااااِاواااا اااا 
واچاااا اااا  ام ااااگااااوااااشام ااااِاأبماااالااااي ا اااا ااااواااا 
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ه اللللللللللللون را  طلللللفللللللالللللل تللللل للللللللللله  علللللنللللل 
ه بلللللاللللللطلللللفلللللل بللللل لللللت ملللللا يلللللبلللللويللللله  ونللللل 

ه اللللللللللللبلللللن جلللللف او دملللللعللللله جلللللف  ملللللنللللل 
وامبا اااالسااااااااااا فاااا اماااالااااب اظاااا امب اماااا اااا اااا 
 

 (: بمعنى يلوك. يضطرب، وفي نسخة )يلو )يلو (:
 يفت  فمه ويغلقه لشدة حاجته للهواء أو الماء.)يفغر(:

167 

 واسللللللللللجلللليلللله دملللل  ابللللعلللليللللنللللي مللللا يللللبللللويلللله
 للللفللللديلللله السللللللللللاع يلللرضلللللللللى اللللملللوت للللون  
 بلليلللله شللللللللمسللللللللوي الللعللطلل  شللللللللوف يللبللوي

واچاااا اااا  ام ااااگااااوااااشام ااااِاماااا اااابماااا  ا اااا ااااواااا 
 

 

168 

 الللللوللللليللللهللللا او جللللت   شلللللللللللالللللتلللله  للللامللللت
 عللللللللللليلللللهلللللا ريلللللبلللللحللللل   اعلللللويلللللنلللللتللللله فلللللك

ل  بلللللديلللللهللللللا امللللليللللله جلللللايلللللبللللله تلللللخللللليللللل 
فاااالااااواب  اااابعاااا امسساااااااااامااااِا اااااااااا  اااا  ام اااا 

 

 ينظر بعينين غائمتين. )يبحر(:

169 

 طلللللفللللللللللله اعللللليلللللون تسلللللللللللتلللللديلللللر  لللللاملللللت
 لللللهللللللللله اوعلللليللللن لللللبللللوه علللليللللنلللله شللللللللللبلللل 

ه شلللللللللللاف أيللللس  هلللللحصلللللللللللل  مللللا املللليلللل 
ضاو  وامبامعااااابمااااافااااا  ااااا اغااااا ااااا  اسااااااااااا ااااا 
 

 بمعنى أغم ، وفي نسخة: )غرغر( بمعنى ترقرقت دموعه. )سك ر(:

170 

 خلللللده او ابصلللللللللللدره حلللللبللللله او شلللللللللللمللللله
 يللللبللللده مللللثللللل يللللابللللس احسلللللللللليللللن يللللبللللد او

 رده للللللللللللعللللليللللل  بلللللعلللللد ملللللا يلللللبلللللويللللله
ام ااا ااا اااا واسااااااااا ااا امب اااِامماااساااا چاااماااا ام اااب
 

 



171 
وامبا ااااالااااا ااااا  ام اااااوااااا ااااا اوااااا ح ا اااااگااااا ااااا 
وام اااااگاااااماااااِا ااااا طا ااااالااااا ا  ااااا امب ا اااااِّااااا 
 

 ي العين(: ماء الينابي  والعيون.)ما

172 

 بلللليللللده الللللطللللفللللل دم احسللللللللللليللللن تللللللللل لللله
 اولللليللللده ابلللحضلللللللللنلللله لتللللَ يللل  الللليلللِ  اشلللللللللحللللال
ه تلللللرس او سللللللللللللال  وريلللللده ملللللن يلللللفللللل 
ا  اااا  ا ااااوا اااا ا اااالاااا اااا  امبا اااالساااااااااا اااا امب

 

 يُقتل. )الييتل(:
 مأل. )تِرس(:
 رماه. )ذب ه(:

 )خر(: سقط ووق .

173 

 تللللنللللادي سلللللللللللكللللنلللله لللللفللللت مللللن اويلللللللللي
ت اللللللعلللللطللللل  يلللللبلللللويللللله  فلللللاديا هلللللاللللللفلللللتللللل 
 غللللادي الللللطللللفللللل اخللللوهللللا لللللن صلللللللللللدت
امااااا ااااابوا  ااااا  امباو  ااااا ااااا ااااا امااااالاااااب ااااا 

 

 قط  قلبي قطعة قطعة كالفتات الصغير. )هالفتت افادي(:
 يدلي رقبته. )يلول (:

174 

 امللللله يلللللبلللللدة او يلللللبلللللدي ذاب يلللللبلللللويللللله
يلللللللنلللللللي  واشلللللللللللللمللللللله اودعلللللللنللللللله دخللللللللللللللل 

 دمللللله تسلللللللللللجللللليللللله ملللللا لللللليللللل  يلللللبلللللويللللله
ام ااااسااااوام ااااِا اااا ااااو اچاااا اااا  اااا ا اااالااااچااااِ

 

 

175 

ك او حللللبللللك مللللن عللللون يللللخللللويلللله  شللللللللللملللل 
ك راواك مللللللن عللللللون يللللللخللللللويلللللله   ملللللل 

ك ابللللفلللليلللل  يللللخللللويلللله لللللغسللللللللللللللللنللللك  دملللل 
ساااا  ااااوا اااابطاماااا ا اااا  اااا اااالاااا ا اااا ااااو امب ا اااا 
 

 )عون من حبك(: كلمة )عون( تقال للتهنئة والغبطة، بمعنى هنيئا له، والمراد هنيئا لمن قب لك.
 

176 

 األنصللللللللللار يللللم يللللمشللللللللللي احسلللللللللليللللن  للللام
 نللللار الللعللطلل  امللن يللبللللده او يللمللهللم و للف
 فلللللار واللللللدمللللل  خلللللويللللله علللللبلللللاس نلللللده

ابمس اااااااااوام ساااااااااا  ا ااامااافاااا ا اااب امااا ااابماااا 

 

 

 يستنهض أهل بيته ويودع العائلة

177 
ابمس ااااااااااوامساااااااااا  ا  ااااب ا اااا  اااااااااا ام ااااب
واعاااا   اااااااااماابمِام اا ااماااا ا اااااااااب امب ا اا اا  اا 
 

 

178 

 الللللطللللويللللللللله هللللالللللنللللوملللله للللليلللل  يللللخللللويلللله
 للللليللللللللله طللللال علللل للللبللللك الللللطللللفللللل يللللخللللويلللله
 عللللويللللللللله تسلللللللللللملللل  يللللنللللت مللللا يللللخللللوي
ِام ااگااوااشام ااِاماالااب  ا ااوا  اااااااااا ا اا اا  امب

 

 ب.يتململ ويضطر )يلو (:

179 

 اللللمللللاي ملللن سللللللللللكلللنلللله أي سللللللللللت يلللخلللويلللله
 احللللذاي تللللو للللف او ذللللليللللللللله يللللمللللي تللللجللللي
 اويللللاي تللجللي رادت الللعللطلل  مللنا يللخللويلللله

ا  ااااااااااا ااااواماااا ابعاااا  ابمااااِا اااا اااالاااا  امب
 

 )احذاي(: إلى جانبي.
 )مشكر(: الرجل الذي أفعاله تستوجب الشكر دائما.

180 

ك مللللللا درت يللللللخللللللويلللللله ه لللللللنلللللل   رملللللليلللللل 
ه تسلللللللللللجللللليلللللهلللللا ابلللللرجلللللواك وهلللللي  امللللليللللل 

ه للللليللللك اجللللت امللللنلللليللللن يللللخللللويلللله  الللللمللللنلللليلللل 
ابم ااسااوابم سااااااااماا ا اااا  ااگااوااشا اا  اااااااايامب
 

 

181 

 عللللفللللتللللنللللي هللللالسللللللللللاعلللله للللليلللل  يللللخللللويلللله
 ضلللللللللليلللعلللتلللنلللي او يلللخلللويلللله علللنلللي غلللبللللت
 فلللتلللنلللي او  لللللللبلللي شلللللللللعللللب افلللرا للللك ملللهلللو
ا  سااااااااااگااااوا اااابطاماااا ا اااا  اااا اااالاااا افاااا و امب
 

 



182 

 يلللللوملللللن اللللللعلللللطللللل  املللللن واعللللليلللللالللللله رد
  لللوملللن للللللللتلللوديللل  ابصللللللللللوت صللللللللللا  او

 يلللحلللوملللن  للللاملللن الللل لللطللللا سللللللللللرب ملللثللللل
وامبابساااا  اااا ااااِامعاااالااااماااا ا ااااوااااماااا  ا ااااگاااالاااا 

 

 ر القطا وهو نوع معروف من الطيور دائًما يبدو يقظا   ينام كالخائف المترقب.طا(: سرب من طيو )سرب ال

 م سسمِامب  ام گ ئلف

183 
ا اااسااا اااوام ااا ااالاااا ام اااسساااااااااماااِامب م اعااالااا 

وامبا اااااب معااااا ا ب امااااا ااااالااااا اااااي ا ااااا اااااوااااا 
 

 

184 

ه الللللحللللرم بللللاجللللي او زيللللنللللب اجللللت  يللللملللل 
ه اعللللللللللليللللله للللللللللللوداع صلللللللللللارن او  للللللمللللل 

ه  للللامللللت يوهللل سلللللللللكلللنلللله يشلللللللللم  تشلللللللللملللل 
امماااا اااافاااالااااوا ااااماااالاااابابم اااا  اااا امااااساااا اااا اااا 

 

 )ليلو(: لؤلؤ.

185 

 ونلللليللللنللللّ بللللعللللدي مللللن ايللللطللللول يللللبللللوي
يللللب ملللثللللل او  حلللنللليلللنلللّ اسلللللللللمللل  يلللن اللللنللل ِ

 ابلللللعللللليلللللنلللللّ تشلللللللللللوفللللليلللللنلللللي   يلللللبلللللويللللله
وامبا اااابفاااا اماااافاااا ااااواااا ام اااا  ااااِ ام اااااااااا اااا 

 

 النياق، يضرب بها المثل في النوا  المشجي الذي يخر  من األحشاء. )النيب(:
 فر وجهك.يذهب لونك ويص )ينخطف(:

186 

 ابلللللعللللليلللللنللللله اعللللليلللللالللللله اللللللبلللللاجلللللي صلللللللللللد
 يلللللا ولللللليلللللنللللله نلللللادن او علللللنلللللده بللللليلللللن
 لللللفلللليللللنللللله   للللللللللغللللاضلللللللللللريللللة عسلللللللللللن
اال ساااااماااااوامااااابم ااااامااااافااااا ا ااااامااااافااااا امب ام ااااا 

 

 

187 

 بللللالللللعلللليللللال يللللوصلللللللللليللللهللللا زيللللنللللب اجللللت
 األطلللفللللال كللللل او ابلللعللللللليلللللللله يلللوصللللللللليلللهللللا

 سللللللللللال خللللدودهللللا فللللوه الللللدملللل  شللللللللللاف
ام اااااااااا اااوا اااا و اااام اااوم اااا اعااالااا ا ااا ااالاااا 

ا

 

188 

 عللللللللللللليللللللهللللللا افللللللرا لللللله ايللللللهللللللون  للللللام
 يللللن هللا الللللذي ايصلللللللللليللللر ابللللوللللليللللهللللاابللللعلللل

 لللليلللهللللا الصلللللللللبلللر كللللل جللللاب مللللا وعللل للللب
اوسااااااااااا  اا ااااالااااا ااااامااااا مِامباغااااابِّااااا او ااااا 

 

 فرسه. )غوجه(:
 ذهب وتوجه للميدان. )سد ر(:

 الحملة األخيرة لسيد الشهداء ومصرعه

189 
واومغامالساااا ااااوام اااا ااااب ا اااامااااش ابم اااااااااا اااا 
اسااااااااااا  وا اااالاااا ااااماااا مِامسسااااااااااامااااِاألاااا وط

 

ن شللللجاعة الحسللللين صلللللوات هللا عليه جعلت الكل يرتعب، حتى الموت )را (: ارتعب كمن يفر يمينا وشللللما . يريد أ
 األحمر بدأ يشعر بالرعب واصفر لونه خوفا.

190 

 نللللاره السلللللللللليللللف ابللللحللللد واعلللللللللن سللللللللللدَر
 شلللللللللللراره رثلللللو   السلللللللللللملللللا للللللعلللللنلللللان او

ه  افلللللراره يلللللنلللللدل ملللللا الللللللللللليلللللث خللللللللللل 
ا ااااوا اااا ام اااافاااامااااِا ااااب امااااِّااااماااا باماااا ااااو

 

 

191 

 عللللللللليللللهللللا يللللحللللمللللل او ا للللرومللللهللللا تللللفللللر
 بلللليللللهللللا الللللمللللوت وميللللحلللل او الللللهللللا يللللحللللوم

ان اشلللللللللللليلللللم  اديلللللهلللللا علللللنلللللد ذبللللله حلللللر 
وا اااا  اااا اااا  اااا  ام اااا ااااماااا ا اااالاااا امب گاااالاااا  ا اااا 
 

 الفرسان الشجعان. )ا رومها(:
 حران(: كم شجاًعا   )اشيم
 رمى الموت عند يدي الفرس أي أمامها وأمام الفارس. اديها(: عند )ذبه

192 

 اللللللروايلللللا او للللللف   اجلللللملللللوعلللللهلللللا فلللللل
ضللللللللل  ابسللللللللليلللف  اللللملللنللللايللللا ثللللدي ملللن اللللر 
 السلللللللللللبلللللايلللللا اللللللخللللليللللللو اللللللزللللللم شللللللللللل 

ا ام سااا اااوا ااابگامالزوگا  امباساااااااااا اااا   اچاااا 
 

 الخيل الخائفة المذعورة هي السبي. السبايا(: )الخيل
 جعلها تتكدس وتتكوم. )يدسها(:

 رماهم بعضهم فوق بع ، من ازرق لونه ومن احمر بسبب الدم. األحمر(: فوه ا زره )ذب



193 

ار الللخلليللللل وادعللى الللخلليللللل صللللللللللك  طشلللللللللل 
ار واللللللطلللللاس للللللللللللدرع هابسللللللللللليلللللفللللل  فلللللز 

ه الللللعللللود رد  صللللللللللار مللللا الصللللللللللار سللللللللللو 
وابمااالااايام اااگاااواااشام اااِاچااا اااا  امب ا ااا اااوااا 
 

ار(: قاط .  )فز 
 )العود(: كبير القوم.
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 حلليللف يللللا احسللللللللليللن علللللى الللعسلللللللللكللر دار
 بللللالسللللللللللليللللف نللللاس او بللللالللللرمللللا  نللللاٍس 

 اللللملللخللليلللف الللللللليللللث علللللللى دورهللللا يشلللللللللبلللله
امماااا اااا بوا  اااااااااا ااااماااا اااا ام ااااگاااامااااِا ااااماااا ض

 

 )يا حيف(: يا لأَلسف.
 المخيف، ويقصد به الحسين عليه الس م.األسد  المخيف(: )الليث

 يدور حوله. )ايتدور(:سواد العين.  )صبيها(:
 ويقصد أن القوم لعنهم هللا أحاطوا بسيد الشهداء وداروا عليه من كل الجهات كما يحيط بيا  العين بسوادها.
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ابم ااا اااوامسسااااااااااماااِاعااالااا ام اااگساااااااااا اااوا مو
وا ااالاااف اااااااااا  ام ااااااااا ااامااا ا اااااااااا وامب ا ااا  اااب 
 

 هدفًا. )اشبي (:
 النبال. للنشاب(:)

 مركز تجمعت عليه هذه النبال والسهام. )مكور(:

196 

ه  ابللللوريللللده احسللللللللللليللللن انللللبللللالللللهللللا تللللللللل لللل 
 بللللليلللللده نلللللوب   او بلللللالضللللللللللللللللللوع نلللللوبٍ 

 رعللللليلللللده واثلللللجلللللل غللللليلللللملللللهلللللا تللللل يلللللم
اماااا ااااوااااوامسساااااااااامااااِا اااابگا اااا  اااازمفاااا  امب
 

 التمت وتجمعت النبال فصارت كالغيوم. غيمها(: )ت يم
 ، وهو يقصد صوت المعركة.ثقل صوت الرعد وارتف  رعيده(: )اثجل

 )الزانات(: الرما .
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 امللللنلللليللللن ابللللنشللللللللللابللللهللللا يللللنللللدره مللللا ثلللل للللل
 احسللللللللليلللن علللللللى يلللخلللطلللف وزانلللهللللا يلللجللليلللله
م م او بلليللللده سللللللللهللَ  الللعلليللن ابللحللللاجللللب سللللللللهلل 
ام ااااسااااوام ااااِاوبساااا ابم اااا ااااو اماااابماااالااااي

 

 .يقصد أن رمي النبال قد ثقل وكثر، وربما يقصد أن حال الحسين عليه الس م قد ثقل من ا عياء )ث ل(:
 نبالها. )نشابها(:
 خرجت روحه من شدة الحر وضرب السهام والسيوف التي قطعتها. )افغرت(:
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 الللللمللللنلللليلللله امللللن بلللليلللله اشللللللللللبلللليلللل  صللللللللللار
 ملللليلللله تسللللللللللل  او يللللويلللللللللي نللللبللللللللله ألللللف
ة و لللللف ل تلللللبللللل   بلللللاللللللغلللللاضلللللللللللريللللله نلللللبلللللِ
ازبو اماااافااااوااااواعااااماااا ا اااااااااا  اااا امو اااا حامب

 

ار غرضا للنبال، وبه ألف وتسعمائة نبلة من غر  السهام وهدفها. والمعنى أن سيد الشهداء عليه الس م ص )اشبي (:
 نبال الموت.

 حزمة كبيرة، كومة. )تب ة(:
شابّ(: المراد من الزور األجمة الكثيفة من األشجار المتشابكة أو القصب. فإن العابر لو كان في الغابات  ارما  )زور

 شابكة بدت على هذه الهيئة لكثرتها.بين األشجار، أو في األنهار بين القصب   يتمكن من عبوره، والرما  المت
 يصعب عبوره واختراقه. ينطر(: )عيب
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 سللللللللللاعلللله احسلللللللللليللللن يسللللللللللتللللريلللل  اويللللب
 بللللاعلللله بللللالسللللللليف ث للللل او حيللللله ضلللللللعف

 ابشللللللللللعللللاعلللله وجللللهلللله مللللن الللللحللللجللللر رن
وام اااااگاااااماااااِا ااااا طا ااااالااااا ا  ااااا امب ا اااااِّااااا 
 

 )باعه(: يقصد أن يده الشريفة ثقلت وأجهدت من حمل السيف.
ر(: العين ماي مثل )دمه  نفجر الدم كما ينفجر الماء من الينبوع.ا فج 
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 الللللدم يللللمسلللللللللل  ثللللوبلللله احسلللللللللليللللن شللللللللللال
م اولللللن د د سللللللللللهلللل  حللللَ  اب سللللللللللم نللللاجللللِ  الللللملللل 

ر   و لللللل  ابلللللل لللللللللللللبلللللله  جللللللد م او وخلللللل 
وابم ساااااااااا  اااا ا اااابم اااا ابمظاااالاااا  ا ااااب  امساااا  اااا 
 

 )ناج (: منقوع.
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وابم ساااااااااا  اااا ا اااابم اااا امظاااالاااا ا اااامااااش امساااا  اااا 
وام ااا ااا اااوا ااابگا اااِامسساااااااااماااِاملاااا وط ا ااا 
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يو يرضللللللللنللللا ل مور اويللللا ميللللدي ما  سللللللللمللللا 
 غللور الللبللحللر مللللاي يللللا احسللللللللليللن بللعللللد او
 فلللللور دمللللل  يلللللا او دذوب  لللللللللللبلللللي يلللللا
وام ااااوم اااا اعاااالاااا اچاااا اااا طاماااا امب ا اااا ااااواااا 
 

 يخاطب األر  ويطلب منها أن تميد وأن   تثبت. )ميدي(:
 يخاطب السماء بأن تمور وتضطرب. )مور(:
 )غور(:
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 دونللللله ايلللللحلللللوم  لللللام واللللللملللللهلللللر هلللللوى
 يلللللجلللللونللللله ملللللن هولللللليللللل   علللللن يلللللحلللللاملللللي

 خلللللذونللللله يلللللا للللللنلللللهلللللم الللللل لللللوم خلللللاف
وا ااااماااا  اااا اغاااامااااوامااااو  اااا  اااا  امب ام اااا  اااااااااا اااا 
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اع آيلللللس ملللللا عللللل لللللب ه اللللللطلللللمللللل   ملللللنللللل 
ه اللللللللخلللللللوف اورا  روعللللللله رد  علللللللنللللللل 

ه جللللذَب او اوحللللن   واعللللول صلللللللللللهللللل  ونلللل 
عاا اساااااااساا   فاا  امبا اااااااو  اساااااااا  وامسسااااااامِا گ 

  

 َمن طم  ِمن األعداء بسلب الفرس. )الطماع(:
 يقصد هدأ الفرس. )رد روعه(:

 حب العنان.س )سحب صرعه(:
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 شللللللللللللملللللله او راعلللللليلللللله فللللللوه اجللللللنلللللل 
 يللللملللله الشللللللللللمللللس دون اظلللل ل صللللللللللار او

 ابللللدملللله نللللاصللللللللللليللللتلللله او وجللللهلللله مللللر 
ا ااااوا اااالاااا ااااماااا امبا اااا  ااااظاااالااااماااا اااا افاااا   امب
 

 )أجن (: مد ذراعيه فوقه.
 )راعيه(: صاحبه، وهو سيد الشهداء عليه الس م.

 قل ب. )مر (:
 )ناصيته(: مقدم الرأس.
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ه نللللادت او سلللللللللللكللللنلللله بلللليللللت  بللللالللللمللللذللللل 
ه بللللاللللل لللللللللب حللللط الللللمللللهللللر عللللمللللهيلللل  عللللللللل 

ه زيللللنللللب صلللللللللللارخلللله طلللللللللعللللت  تلللل للللللللل 
وامسساااااااااامااافاااا ابماااِامسسااااااااااماااِامااا ااا اااو ا ااا 

 

 

207 
ا اااوامسساااااااااامااافاااا ابماااِامسسااااااااااماااِامااا ااا اااو

اماااا اااا اااا   وا اااالاااا ااااياوبعاااا ام ااااااااااا اااا  اااا 
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ي احسلللللللللليلللن ويلللن احسلللللللللليلللن يلللملللهلللر   للللللل 
 ابللللذلللللي تصللللللللللهللللل جلللليللللتللللنللللي اشللللللللللوفللللك

ي احسللللللللللليلللللن خللللل ف ي ويلللللن  للللللللللل   اولللللل 
امااااا ااااا ااااا   وا ااااالااااا اااااياوبعااااا ا ااااا  ااااا امب
 

 

209 

ي عللللن  لللللللللي احسللللللللللليللللن يللللمللللهللللر  وللللليلللل 
ه بلللللعلللللد ي بللللليللللل  يلللللخلللللايلللللب فللللليللللل   افللللليللللل 

ي اصلللللللللواب اشللللللللليلللم ب  للللللل  ي ابللل لللللللل   اخللليللل 
حاماااا ا ااااِامب وا  اااا  اِّااااو  ام اااالااااوامماااا ااااب 
 

 الفي بمعنى الظل، ويراد منه الرعاية والحماية التي يكفلها زعيم القوم. )في ه(:
 )يخايب(: الخطاب موجه للفرس، واللهجة الشديدة توحي بشدة اللوعة.

 بماذا؟ )بي (:
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ي اهلللنللللا  للللحسلللللللللليلللن اعللل   يصلللللللللليلللر  للللللل 
 زيللللن اللللل لللللللللب جللللر   ذر  اوَ   لللللللللبللللي أفللللت

ط  اللللعللليلللن ابللللدملللعللللة جلللرحلللله فلللوه وانللل للل 
اماا اااا وامسساااااااامااِام اابماااا ام اااااااابم ا االااچااي

 

ب لفعلت. )اذر(:  أنثر. والمعنى أنه إذا كان ع   جر  الحسين أن أفتت قلبي قطعة قطعة وأنثره على قلبه المصو 
 أسكب قطرة قطرة من دموعي. )ان  ط(:

 ي(: لعل وعسى.ي)بل
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ملللل ِ   للللام هِ  ايللللهللللَ فللللاحللللَ ه اصللللللللللل   ابسلللللللللللنلللل 
ه او رجللللللللله بللللاللللل للللاع يللللده  يللللجللللر ونلللل 

بللللللاب ه رجللللللللللللليلللللله الللللللخلللللليللللللم وابلللللل   ثللللللنلللللل 
گاا  اااا اساااااااااا  اااا امباومساااااااااا ا گ ا ااوا  اا  امب
 

يع  جوانبه، وهذه حال الفرس إذا فقد اتزانه وثار غضللللبه، فإنه يدير برأسلللله إلى جانبيه ويع   اصللللفاحه(:)ايهم  
 ام هناك أو أي شيء أو ربما يلوك بأسنانه كل ذلك كتعبير عن حاله البائس.الجوانب سواء كان الزم

212 

ن يللللللملللللله فللللللرن بللللللَ للللللل   اجللللللروحلللللله ايللللللجللللللَ
ب لللللُ ا  ابلللل للللَ  سللللللللللفللللوحلللله عللللبللللره او خللللفلللل 
ه  ابلللللروحللللله ويلللللعلللللاللللللج ايلللللللللللو  لللللل لللللنللللل 
وا  ا ااااالااااا  ااااا ابم ااااااااااابم امااااابِ امااااا اااااب 

 

 )ايجلبن اجروحه(: يقل بن جروحه، كمن يريد أن يتفحصها.
 دة ا ضطراب.كثير الخفقان لش ا (:)خف  
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ابم ااااا اااااوا ا  ااااااااااامااااا  ازمااااافااااا امِّااااا 

ام اااساااوام ااا اااا ا اااا  ااافاااب اااا ا اااماااشامااا ااابماااا  
ا
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ي يلللللا نلللللادت او زيلللللنلللللب بللللليلللللت  ولللللليللللل 
ي علللل لللللللللي يللللا الللللعلللليللللن يللللنللللور  واخلللليلللل 
 املللعللليلللي بلللعللللدك ملللن الصللللللللللبلللر يلللخلللويلللله
ا ساااااااااااگااااوا ب ا اااا اااا  افاااا وامباعاااالااااماااا 

 

 متعذر. )امعيي(:
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 ابسلللللللليللفلللله راسللللللللللك ضللللللللرب مللن يللخللويلللله
 حلللليللللفلللله واخللللذ ابللللرمللللحلللله  لللللللللبللللك طللللعللللن

ه مللللا او  طللللريللللفللللها بللللس ابللللروحللللك خللللللللل 
ام ااا ااا اااا  وام ااا اااب ا اااااااااا  ااا اااا امبا ااا اااماااا  

 

 ثاره. )حيفه(:
 رمق أخير من الحياة. )اطريفه(:
 الموت الذي قد ره هللا. )الم د ر(:
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ت مللن يللخللويلللله ر سللللللللمللعلللل  ل الللمللهللُ  يصللللللللهللللِ
لللللتللللك  مللللجللللبللللل الللللمللللاي ابللللجللللود تللللخلللليلللل 

ِرب الللللمللللهللللر لللللن أصللللللللللد عللللِول او مللللحلللل   مللللُ
و اعااااا   ااااا اِّااااا  ااااا  وابم سااااااااااا  ام ااااااااااا ااااا 

 

ر  كأنه في حرب ينظر للناس نظرة عداء. ب(:)مح 
 عدة الفرس تشمل السر  والركاب واللجام وكل ما عليه مما يحتاجه الفارس ليرقاه. )جالب عدته(:

 السر  خاٍل من خي اله. )السر  يصفر(:
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 الللللعلللليلللل  لللللذ ة لللللحللللرم امصللللللللللابللللك علللللللللى
 علليلل  مللللا احسللللللللليللن يللخللوي فلل للللدك بللعللللد

 بللللاللللريللل  مللللات كلللللللملللن اصلللللللللواب يلللخلللوي
امسااااااااگااوامااسساااااااامااِا اااا  اا االاااا  اِّااوساااا امب
 

في اللهجة الشعبية يقال للجر  اليسيرة أنها بـللللل)الري (   أثر فعلي له، ألن الري  عند الطائر إذا جر  لن  )بالري (:
 يؤثر، ولكن الذي يؤثر الجر  الذي في البدن، فض  عن أن يكون في القلب.

لري  ومصيبة سيد الشهداء أنست الرزيا التي سلفت والمراد من البيت كل مصيبة بعد مصيبة كرب ء هينة كأنها في ا
نت الرزايا اآلتية، ألن مصاب الحسين عليه الس م جر  في القلوب.  وهو 
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 نلللوحلللي دوم للللجللليلللملللن امصللللللللللابللللك علللللللى
 سلللللللللليللللحللللي اللللليللللوم بللللالللللدمللللوع يللللعلللليللللنللللي

ب اعلليللونللي يللللا امصللللللللللابللللك  روحللي شللللللللعللللَ
ا ااااا ساااااااااااوامبا م ا ااااا   ااااااااااا اااااوا ااااابفااااا  
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 ويلللنللللك يلللحسللللللللليلللن ابصلللللللللوتلللهللللا تصللللللللليللل 
دلللللي او جللللاوب يللللخللللويلللله  ابللللعلللليللللنللللك صللللللللللِ
 ونللللليلللللنلللللك ملللللن  لللللللللللبلللللي ذاب يلللللخلللللويللللله
وا ااالااا ااايا ااابشامااا ااابماااا  ا اااو اااوا اااااااااا ااا 

 

 المرمر نوع من الصخور المعروفة بشدة الص بة. )صخر مرمر(:
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بلللَ  او زر لللهللللا او عللليلللنلللله فللللك  لللليلللهللللا شلللللللللِ
ت او او حلللللن  عللللللللللليلللللهلللللا ادملللللوعللللله خلللللر 
ن د صلللللللللللد ت ولللللمللللَ  وللللليللللهللللا دمللللعللللة لللللعللللِ
امساااا ااااوامااااِّاااالاااا اِّااااوساااا ا اااابگا ااااماااالااااب

 

 ا من زاوية العين.(: رمقه)زر ها
 .نظر إليها ليها(: ِشبَ )

 لؤلؤ. )ليلو(:
ل. )يجلب(:  ينقلب ويتحو 
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ا ااااوابم اااا  اااا اعااااماااافاااا امسسااااااااااامااااِا اااا 

امساااا ااااوامااااِّاااالاااا اِّااااوساااا ا اااابگا ااااماااالااااب
 

 )ليلو(: لؤلؤ.
ل.  )يجلب(: ينقلب ويتحو 
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 يلللخلللتللللي الصللللللللللوت ابضللللللللللعللليلللف نللللاداهللللا
 دسلللللللللكللتللي  لللللبللي شلللللللللعللللب حلليلليللّ مللهللو
 ابللللمللللهللللجللللتللللي خللللللللليللللنللللي الللللعلللليللللن يللللنللللور

ا ااااا اااااو اااااوا ااااالااااا ااااايا اااااو ا معااااا  اااااِّااااا ااااا
 

 قط   قلبي.  لبي(: )شعب
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 يللعلل لللللي للللله صللللللللللاحللللت او عللنللللده بلليللللت
 اهلللللللي او بللللاجلللي عللليلللنلللي نلللور او يلللروحلللي
ي شللللللللللتللللهلللليللللس احسلللللللللليللللن يللللخللللوي  د للللللللل 
ام اااالااااوام ااااماااابِّاااا ام اااااااااابم اماااا اماااا اااابماااا 

 

 بماذا تشعر؟ )شتهيس(:
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 بللهضلللللللللنللي الللبللوجللهللي اصلللللللللواب يلل لللللهللللا
بللللراسللللللللللي س والللللِ  او فللللتللللنللللي يللللبللللديِ  حللللمللللَ
دنللي او حلليلللللي بللهلل  والللبضلللللللللللعللي هللللَ  ضللللللللَ
ام اااالااااواماااابِّاااا اماااا اااابماااا ابم اااا  اااا اااالاااا ااااي

 

 آلمني وأثقل علي. )بهضني(:
 كأنها وضعت في مق ة. )حمس(:

 آلمني وجعلني أشعر با ضطهاد. )ضهدني(:
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 يللللبللللدي الللللعللللطلللل  امللللن يللللابللللس يللللخللللويلللله
 زنلللللدي احلللللر لللللت واللللللتلللللرابللللله يلللللخلللللويللللله
بلللللت والشللللللللللللملللللس يلللللخلللللويللللله  خلللللدي ذو 
ا ااااي ي ام ااااسااااوام ااااِالااااب اااا ام ااااو ِا  ااااماااا 

 

 كلمة في  وهو الظل. فعل أمر من )دفي ي(:
 طرف الثوب من جهة اليد. )ابردن(:
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 تللللجلللليللللنللللي سللللللللللكللللنلللله أحللللب مللللا يللللخللللويلللله
 ونللليلللنلللي تسللللللللللمللل  او اجلللروحللليِ  تشللللللللللوف
ب مللللالللللي  ابللللعلللليللللنللللي اشلللللللللللوفللللنللللهللللا  للللللللل 
ا ااااا ااااا ا  ااااامااااالااااا  ام ااااامااااافااااا اااااوابم اااااي اا ااااا 
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ب تلللللللللللوعلللللي   يلللللخلللللويللللله  بلللللاه الللللل لللللللللللُ
ةٍ  علللللللللللللي وبللللللبللللللنلللللليللللللي  هللللللاه هللللللللللللل 

ن يللللخللللويلللله د مللللِ  هللا الللللكللللم علللليللللنللللي بللللعللللَ
اماااازغااااوام  ااااااااااا  ا اااا امبابم  ااااوماااافااااي

ا
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 ادملللوعلللله عللليلللنلللله تصللللللللللب او يلللحللللايللليلللهللللا
 اضللللللللللللوعلللله واحللنللللت انللخللطللف  لللللبلللله لللن

مللَ   مللوعلللله بلليلللله صللللللللللارت او علليللنلللله غللُ
امبا اااب   امااافااالاااوامعااالاااماااا ا  اااگااا اااا ا اااب اااا 

 

 أغمي عليه موعه(:صارت بيه )
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 ابللللجللللرحلللله واتللللجلللللللللب احسلللللللللليللللن تشللللللللللم
 ابللللرمللللحلللله يللللدفللللعللللهللللا الشلللللللللللمللللر او لللللن

 ذبلللللحللللله فلللللوه اذبلللللحلللللّ يلللللو  لللللوملللللي
ا ااااا  اااااوام ااااا  اااااوام اااااواااااب ابم ااااالااااامااااا ااااا 

 

 تقل ب جرحه. (:ابجرحه )واتجلب
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واعاااااافاااااا ا اااااااااااا ااااااواماااااا ا اااااا ه ا ب اااااا 
وامسساااااااامااِام اابطاب اااا ام  ااساافااي ابمساااااااااا   
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يللللله بلللللاه شلللللللللللملللللر يلللللا تللللل للللللللللله  دخللللللللللل 
 يللللكللللفلللليلللله الللللطللللبللللرات امللللن مللللاشللللللللللافلللله او

 بللليلللله اللللنلللفلللس غللليلللر مللللا ايلللللللو  تشلللللللللوفلللله
ا ااا ااا اااوامبام اااااااااا اااسااا اااا افاااب اعااامااافاااا امب
 

 نه وتارة   يستطي  النظر ألنها تغمر بالدموع أو الدم.تارة ينظر بعي يشبحها او تغمر(:عينه نوب )
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ي  الللللجللللرو  امللللن خللللالللللي كللللتللللر يللللا د للللللللل 
 ايلللفلللو  والللللدم يلللخللللايللللب سلللللللللليلللفللللك تلللحلللط
 الللللرو  تشللللللللللعللللب طللللبللللره فللللوه طللللبللللره
وامباعاااا  اااا ا اااِام ااا ااالاااا  ام اااااااااابغ امااا ااا ااا 

 

 تعذب قلب من يراه. )تشعب الرو (:
 حالة تشبه القشعريرة. )يشو (:
 األلم.يضطرب من الحرارة و )يفغر(:
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خويلللله خلي يخللللايللللب ين ا  سللللللللللاعلللله احسلللللللل
ضللللللللللللللللله  بلللللاعللللله للللللللللللملللللوت واملللللد أغلللللم 

 اطللللبللللاعلللله الللللحلللللللللوه شلللللللللللمللللامللللة مللللهللللو
ي ا ااااظاااا ااااوامسساااااااااامااااِاوبحام ااااومحا  اااالاااا 

 

 )باعه(: يده الشريفة.
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 اوديللللك ويللللن اضللللللللللمللللك بلللليلللل  يللللخللللويلللله
ك اصللللللللللد اشلللللللللللون يللخللويلللله يللللك عللنلللل   واخللللل 
رت تللللرانللللي  بلللليللللك مللللهللللجللللتللللي يللللا اتللللحلللليلللل 
ا اااا ا اااامااااشاماااا اااابماااا  ام ااااسااااوام ااااِامظاااالاااا  

 

 بماذا أخفيك؟ اضمك(:)بي  
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ه هلللوت  اللللبضلللللللللللللعلللله كسلللللللللر تشلللللللللم يلللملللل 
 الللللطللللبللللعللللة يشللللللللللبلللله طللللبللللُ  الللللمللللا أخللللوي

ت او روحلللللله غللللللابللللللت  تللللللودعلللللله فللللللز 
ز ااااواومسااااااااااا امب ااااِ ا اااا  ام ااااو اااا  ا ااااوم 
ا

 

 في حمل الرأس الشريف 
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ا ااااز ااااوام ااااو اااا ا اااابگامسسااااااااااامااااِاوم 
وا ااااا  اااااظااااالااااا ااااا ام ااااا ااااا وا ااااالااااا  اممااااافاااااب 

 

 

237 

ن  بللللديللللهللللا صلللللللللللفلللل للللت شلللللللللللافللللتلللله لللللملللل 
 يللللهللللاعللللللللل ويلللللللللي جلللليللللبللللهللللا شلللللللللل للللت او
 ولللللليلللللهلللللا شللللللللللللافلللللت ملللللن تلللللنللللل م ملللللا
  اااا  اااا ااااوامماااالاااابحاومساااااااااا ام ااااو اااا ا اااابگ

 

 صفقت يديها حسرةً. بديها(: )صف ت
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للللليلللله بللللدمللللوعللللهللللا علللليللللنللللهللللا سللللللللللالللللت  اعلللل 
تللللت راسللللللللللهللللا شللللللللللالللللت او  للللليلللله واتلللللللللفلللل 

بلللهللللا ويلللللللي خلللفللللَ  لللليلللله ومللللتاو ا  لللللللُ  اعللل 
وابم  ااااااااب ا اااا چااماااا ا اااااااااا ساااا امب ا اااا  عاا 
 

 خفق قلبها، اضطرب وتسارعت نبضاته. )خفَ (:
 ومأت، أي أشارت.أ )أومت(:
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 ِمصللللللللللاعللليللللد اللللمللللاللللله اللللملللرملللر يسللللللللللور
ر الللللرمللللل يصلللللللللللل فلللل  نللللَ  الللللعللللرابلللليللللد يللللملللل 
د يلللطللليلللر ذ ب السلللللللللعللللَ عللللَ مللل  يللللايللليللللد يلللَ  الصللللللللل 
وام اااااو  ااااا  ا ااااابگا ااااامااااا اسااااا وااااا  اب  ااااا 

 

 الذي   يقوى أحد على صعوده وارتقائه.  ِمصاعيد(: )المالهالمرمر حجر صلب ولكنه ناعم الملمس.  المرمر(: )يسور
صللللل نوع من الحيات صللللغير الحجم لكنه نافذ السللللم يقتل الحيات الكبار، وما يعي  منه بين الرمال ال الرمل(: )يصللللل

نَف رأخطر من الذي يعي  بين النباتات.   العرابيد هي الحيات السوداء الضخمة، والصل يرعبها وينفرها. العرابيد(: )يم 
 ة. طير نادر سري  الطيران يقف فوق األشجار العالي السعَد(: )يطير
عَذ ب ياييد(: )يَم   يتعب الصيادين عادة حينما يحاولون اصطياده. الص 

 يقال للطائر أنه وك ر إذا حط واستقر في مكان آمن. َوك ر(:)
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 املللعلللللللل  راسللللللللللك اللللبللل  ابلللعللليللللد عسلللللللللى
تللللك او يللللخللللوي  سللللللللللمللللللللل   بلللل للللفللللره جللللثلللل 

ب او  خلللفلللل   اسللللللللللاع يلللخلللوي اخلللتللللك  لللللللل 
اساااا  اواااا وامب ا ااااو  ااااوامباومساااااااااا اعاااا امب
 

 ق على الرم ، وفي البيت دعاء وتمني بأن   ترى هذه الصورة.معل )امعل (:
 (: أر  مقفرة.) فره

 السملقة يعني القاع الصفصف. سمل  (:)
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 بللللالللللرمللللا  اتلللل  للللفللللوا راسلللللللللللك أويلللللللللي
 ا ريللللا  بلللليلللله تلللللللللعللللب آه شللللللللللليللللبللللك او

ت نللللا عللللدونللللا وامصلللللللللللو   صلللللللللللا  بللللالللللغللللِ
ام ااا ااامااا  فاااا  وا اااا  اااف اااااااااوامبام اااا  ااا  ا سااااااااا ااا 
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  ريللللل   احسللللللللللليلللللن راس شللللللللللليلللللال يلللللا
يللللللم ي ابللللللراس جللللللِ  تللللللعللللللر     اخلللللليلللللل 
 يللللفلللليلللل   علللليللللنللللي مللللن الللللدملللل  شللللللللللوف
وا ااااا اااااوم ااااا ام ااااا ااااالااااا  امبفااااا و ام   ساااااااااااگااااا 

 

 تمهل وتريث. )ري  (:
 فعل أمر بمعنى أقم. )جيم(:

   تذهب به يمينا وشما   بل أقم به في مكان واحد.)  تعر  (: 

243 
وامسسااااااااااامااااِاوم ا اااااااااااماااا  اماااا  ا  ااااااااااا 
وام ااااوم اااا اعاااالاااا ا اااالاااا اااايا ااااو  ا اااا ااااواااا 

 

ر خطاك وتمهل في المشي.الم ) ص ر(:  راد قص ِ
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 اولللللليلللللنللللله حلللللامللللليلللللنللللله راس يشلللللللللللايلللللل
ِ  ريللللل   ي  ه خللللللللللل   اسلللللللللللكللللليلللللنللللله اتلللللود علللللَ
 ونللليلللنلللله علللن سللللللللللايللللت احسلللللللللليلللن لللليللل 
ي سااااا ا اااااگااااا  ا ااااالااااا  اِّاااااو  ا ااااا ااااا  واماااااب

 

 تمهل وتريث. )ري  (:
 ساكت. )سايت(:

245 

ال حللللللله   راسللللللللللللله يشللللللللللللليللللللل  و  للللللللَ  تلللللللِ
ط او ه الللللروس بلللل للللايللللا عللللن هللللبلللل  حللللَ  رملللل 

 حللللهابللللجللللر الللللهللللوى ريلللل  ايللللفللللوت أخللللاف
امسااااااااااگااااوامماااا ااااب اعاااالااااماااا ابم اااااااااابم اااا 

 

 

246 

 سلللللللللللد َره احسللللللللللليللللن راس شللللللللللليللللال يللللا
تللللله رد ه  ابللللل لللللبلللللره وسلللللللللللدَه او اللللللجلللللثللللل 

ل هللللذي شللللللللللفللللت يللللخللللايللللب َره  للللبللللُ جلللل   تللللِ
واومساااااااااا امباِّاااالاااا  اااا ام اااا اااا ااااو  ام سااااااااااماااا 

 

 في أر  مقفرة. )اب فره(:

247 

ال  تللللللوجللللللعلللللله   نللللللعشللللللللللللله يشللللللللللللليلللللل 
م اخللللافللللن ر   تللللللللليللللِ بضلللللللللللللللعلللله الللللجللللَ  الللللِ
يلللللل   أودعلللللله اسلللللللللللللا أريللللللد لللللللي در 

سااااااااااا   وا اااااگااااا ا ااااا اوم ااااافااااا م اااااا ااااا مامب ا  
 

 ينكأ الجر . )تلِيم(:
 اآلن، في هذه الساعة. )اسا(:

 عودة. )مسدر(:

248 

 ملللللظلللللللللللوم اللللللملللللات نلللللعللللل  يشللللللللللليلللللال
 ملللحلللروم اللللمللللاي علللن او الشللللللللللاطلللي علللللللى
 حللللوم الللللنللللعللللِ  فللللوه ا لللللللللوبللللنللللا تللللحللللوم
ا ااااوا ااااِام اااافااااِّاااا ا اااالاااا ام ااااواااا حاأ اااابط

 

 

249 

 بللللهللللداي احسلللللللللليللللن نللللعلللل  شلللللللللليللللال يللللا
 الللللمللللاي علللللللللى تللللابللللوتلللله دحللللط بللللاه او

 واشلللللللللللوفلللللنللللله ابلللللعللللليلللللنلللللاي او لللللف أريلللللد
ا ااا اااماااوا اااا ا ااالااا اااا ام اااااااااابم ابم ااااااااااب 

 

 

250 

 اوشلللللللللللالللللله راسللللللللللله بلللللعلللللنلللللادهلللللا رفللللل 
ب او  اطللللفللللاللللله أرعللللب او زيللللنللللب خلللليلللل 

 علللليللللالللللها شللللللللللافللللوا او شللللللللللاللللله بللللس مللللا
ابم اااا ااااوا ا  ااااااااااماااا  اساااااااااا اااافاااا امِّاااا 

 

 

 لسان حال سكينة عصر عاشوراء 



251 
ابم اااا ااااوا ا  ااااااااااماااا  اساااااااااا اااافاااا امِّاااا 

ام اااساااوام ااا اااا ا اااا  ااافاااب اااا ا اااماااشامااا ااابماااا 
 

 

252 

 يسللللللللمللعلللله مللن يللفللجلل  ابصللللللللوت تصلللللللليلل 
بلللله يفللللت لعلللله او صللللللللللدره ويِر   ل   ضللللللل

 دملللللعللللله اعللللللللللليللللله علللللدو كلللللل يلللللفللللليللللل  
ام اااساااوام ااا اااا ا اااا  ااافاااب اااا ا اااماااشامااا ااابماااا 

 

 

253 

ر ملللللا لللللليللللل  يلللللبلللللويللللله ه تلللللنلللللغلللللَ  عللللللللللليللللل 
ه الللللعللللزيللللز أنللللا سلللللللللللكللللنلللله  الللللفللللاطللللملللليلللل 

ه شلللللللللللمللللت عللللدوي اسلللللللللللا يللللبللللويلللله  بلللليلللل 
وا اااماااِا اااا امم اااااااااب ااافااايا  ااامااالاااا  اعسااااااااا  ااا 

 

 اآلن، في هذه الساعة. )اسا(:

254 

 فلللللدايلللللاك احلللللنلللللا كلللللل انلللللرو  بلللللويلللللهيللللل
 ويلللللاك يلللللحسللللللللللليلللللن لللللللللللل لللللبلللللر اخلللللذنلللللي

 واظللللل بللللويلللله ابللللرجللللواك غلللليللللبللللة اهللللي
وامااااب اااامااااِامباساااااااااا  ااااوابم ااااب ااااِ امساااااااااا  

 

 يرج  ويعود. )يسدر(:

255 

ه بلللليللللن مللللن و لللل  اللللللللللي يللللبللللويلللله  اديلللل 
ه ضللللللللللاه مللللا علللطشللللللللللان انللليلللتللللل  ا مللليلللل 
ه هلللللاللللللنلللللومللللله ريلللللت يلللللبلللللويللللله  هلللللنللللليللللل 
وام اااافاااا  امااااوماااا ا ااااگاااا  امب ااااِ ا ساااااااااا  اااا 

 

 

256 

ب ويللللهيللبلل امصللللللللللابللللك علللللى عللي لصللللللللللُ  دملل 
 طللللبللللعللللي الللللللللليللللل نللللو  اعللللللللليللللك خلللللللللياو

م  ضلللللللللللللللعللللي اللللل للللاع يللللجلللليللللس مللللا لللللحللللر 
ا ااااالااااا اااااي امسااااااااااا اااااوا اااااو ااااا  ا اااااگااااا ابال

 

 يلمس، وتريد أنها ستطيل السهر ولن تتوسد على فرا  وتنام. )يجيس(:

257 

ه تلللللخلللللفلللللي    لللللول يلللللبلللللويللللله  عللللللللللليللللل 
ه يللللللو بللللللعللللللد روحللللللتللللللك هللللللذي  جلللللليلللللل 

ه هلللللاي رايللللل  يلللللان ان يلللللبلللللوي  هللللليللللل 
وم ااااااااااا اااا اااا  واعاااافاااا امبماااا  ام اااا فااااي ا اااا 

 

 

258 

 لللللفللللانللللي مللللهللللرك شللللللللللفللللت مللللن يللللبللللويلللله
ب ذاب ت   الللللل لللللللللللُ  اللللللوانلللللي وانلللللخلللللطلللللفلللللَ

 زملللللانلللللي بللللليلللللكلللللم ايلللللعلللللود للللللي يلللللبلللللوي
امااااز ااااوا ااااماااا اااا ام اااا  ااااوابم ااااااااااب  امااااو 

 

 

259 

 جلللللدك وحللللل  بلللللاد حللللليلللللللللللي يلللللبلللللويللللله
 خلللللدك دون خلللللدي لللللللللللل لللللاع عسللللللللللللن
 بلللللعلللللدك اللللللديلللللن راس شلللللللللللال يلللللبلللللويللللله
وابم اااا اااابِامظاااالاااا  اااا  ابم اااا فااااماااا  ا اااا  اااا اااا 

 

 

260 

 للللللللللمللللديللللنلللله صللللللللللدت او زيللللنللللب بلللليللللت
 وتللليلللنلللله  لللطلللعلللوا احسلللللللللليلللنلللكلللم ايلللهلللللللنلللل

 نللليلللنللللهسللللللللللِ صللللللللللايلللر  نلللوملللكلللم اشللللللللللوفلللن
ا ااااوابم اااا  اااااااااا ا اااا  اااااااااا اماااا  ا  ااااب اااابم

ا

 طويلة. نينه(:سِ )

 العقيلة تستنهض عشيرتها وجدها

261 
ا ااااوابم اااا  اااااااااا ا اااا  اااااااااا اماااا  ا  ااااب اااابم

اسساااااااامااِ واعاااا   اااااااااا واايا ااااااااب اابم ام ااواا اا 
 

 

262 

 طلللللو   اللللللظلللللعلللللن حلللللادي او تلللللنلللللاديلللللهلللللم
 يسلللللللللللفلللل  والللللدملللل  يللللا هلللللللللي تلللل لللللللللهللللم
ي طللللفللللَ  بللللالصللللللللللَرع خلللليلللللللللكللللم دخللللللللل   تللللِ

واعاااا   اااااااااا وياسسااااااامِا اااااااب بمامب ام و  
 

 ن حادي الظعن عزم على المسير.أي أ )طو  (:
 باللجام. )بالصرع(:
 تعدو، وتسير بأقصى سرعة. )تطف (:



263 

 اضلللللللللللوعلللله رضللللللللوا احسلللللللليللنللكللم يللهلللللنللللا
 روعلللله ابللللأثللللر روعلللله الللللمللللوت اوشللللللللللاف
 ادملللوعلللله تسلللللللللليللللب او للللعللليللللاللللله يصللللللللللد

امفاااا اااا  مسااااااااااواعااااماااافاااا ا ااااگاااا اماااا اااا   ام اااا 
 

 

264 

 أنصللللللللللاره ذبلللحلللو يلللنلللكلللماحسلللللللللل يلللهلللللللنللللا
ر فلللللاضلللللللللللل وابلللللو  بلللللاللللللملللللعلللللاره تلللللكلللللو 
ب و     نلللللاره احسللللللللللليلللللن اخلللللوه ابللللل  للللللللللل 

سااااا  وا ااااا   اعااااالااااا اعااااامااااافااااا اب  ااااا   ا ااااا 
 

 

265 

 اريللللا لللله نشللللللللللفللللت احسلللللللللليلللنلللكلللم يلللهلللللللنللللا
 افلللللرا للللله حللللليللللللللللله اوهلللللد ابلللللنللللله اورا 
ِه اللللللملللللوت ورده اوعلللللن و  علللللَ  علللللا للللله امللللل 
ا ااااوام ااااگاااالاااا اااا اااايا بِامباعاااا  ااااِّاااا اااا امب
 

 يق كناية عن العط  الشديد.وهو الريق، وجفاف الر  جم  ري )اريا ه(:
ِه الموت(: عَو   عائق الموت، الذي حال بين الحسين وولده عليهما الس م. )ام 

266 

 مللللذبللللو  احسللللللللللليللللن هللللذا  للللوم يللللجللللدي
تربللللان على او الشللللللللللاطي على ل  مطرو  ا

 رو  اللللطلللعلللن املللن للللله بللل للللت مللللا يلللجللللدي
وامسساااااااااامااااِام اااابطا اااالاااا  امااااِّاااا ط ا ااااواااا 

 

 

267 
وامسساااااااااامااااِام اااابطا اااالاااا امااااِّاااا ط ا ااااواااا 

ا ااااوام ااااگاااالاااا اااا اااايا بِامباعاااا  ااااِّاااا اااا 
 

 

268 

ه بللللللفللللللاده الللللللرملللللل  يللللللجللللللدي  تللللللثللللللنلللللل 
ه للللللسللللللللللليللللف بللللالللللوجلللله او يللللجللللدي  رنلللل 
ه شللللللللللليلللللبللللله او يلللللجلللللدي ه ابلللللدمللللل   تلللللحلللللنللللل 
وا ااااا   ا ااااا  اااااو ااااا امباماااااِّااااا ط ا اااااگااااا ااااا 

 

 اعو   وانحنى. )تثنه(:

269 

 دونلللللله و للللللف مللللللحللللللد مللللللات يللللللجللللللدي
ار او  اعللللليلللللونللللله غلللللمللللل   لللللله   نلللللغللللل 

 لللللونلللله مللللنللللخللللطللللف او ايللللعللللالللللج وحلللليللللد
وا ااااا طام اااااسااااالااااا ااااا ابمسااااا ابال ا اااااوااااا 
 

 ناصر تثور به الحمية والغيرة. ار(:)نغ  

270 

 ايلللللديللللله ملللللملللللدد ملللللحلللللد ملللللات يلللللجلللللدي
 رجللللللللللللليلللللله عللللللدل يللللللجللللللد ي واحللللللد و 

عللللالللللج َرب مللللحللللد بللللالشللللللللللمللللس يللللِ  للللليلللله  للللُ
ا اااا  سااااو  ام ااااسااااوام ااااِاِّاااا طاماااا امظاااال اماااا 

 

 

271 

 للللللفلللللوهلللللا   او يلللللهلللللللللللنلللللا تلللللنلللللاديلللللهلللللم
 او   أبلللللوهلللللا يلللللجلللللاوبلللللهلللللا جلللللدهلللللا و 

ت  اخللللوهللللا مللللنا ظللللنللللهللللا وانلللل للللطلللل  حللللنلللل 
ام ااگساااااااا ااوا ااااااااب  اعاااا  اا ااماا ا اااااااااا  اااا امب

 

 

 الغارة على المخيم

272 
ام ااااگساااااااااا ااااوا ااااااااااب اعاااا  اااا ااااماااا اأبماااالااااي
وابم اااااا  اااااا ِام اااااافاااااا وابِّاااااا اااااا  ا اااااا اااااا 

 

 )وجها(: أشعلها.
 : تصاعد الدخان.()الدخان  ب ر

273 

ن الللللللنسللللللللللللوان صللللللللللللال ه اوفللللللر   عللللللنلللللل 
ر ه ملللللذعلللللور طلللللفلللللل كلللللل نلللللفللللل   ملللللنللللل 

ه والللللنللللو  اصللللللللللليللللاحللللهللللا صلللللللللللار  فللللنلللل 
امااااافااااا اااااوامباعااااافااااا ااااا امااااا   ابمسااااا ابال
 

 حرفته. )فن ه(:
 ثور حميته ويفزع.)ينغر(: ت



274 

 مللللوجللللود بللللالصلللللللللليللللوان مللللا يللللان نللللهللللب
ل او  فللرهللود صللللللللللار اويلللللي احسلللللللليللن ثللجلللل 
ه و   علللللود و  ابلللللخللللليلللللملللللتلللللهلللللم خللللللللللل 

فاااا  امباسااااو  اااا اااا  ماااا ا ااااگاااا  اسااااااااااا   وام اااا اااا 
 

 )الصيوان(: الخيمة الكبيرة.
ل  أي ثق ل الحسين، وهو كل ما جاء به الحسين عليه الس م حين نزل كرب ء. (:حسين )ثج 

 البسيطة، للد لة على أن الخيام لم يبق فيها حتى الشيء اليسير.)عود(: القشة 
 )سد ر(: بعد أن نهب الصيوان وحرقه، عاد إلى باقي الخيام لينهب ثم يحرق.
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 ملللوجلللود اللللنسلللللللللوانعلللل يللللان مللللا سللللللللللللللب
ت للللله وحللللده ب للللَ ع  تجود بروحهللللا هللللاياخ ا  ا

 او مللللطللللرود مللللطللللروده بلللليللللن صلللللللللللارن
و وام اااا ماااا ا اااا طامبا اااا طا اااا اااا  ا ااااگاااالااااا 
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كينلللله يضلللللللرب ابسلللللللوطلللله  يِرد هللللا او اسللللللل
د هللللا يللللكسلللللللللللر بلللليللللدهللللا تشللللللللللل للللف  زنللللِ

 يللللِرد هللللا او تللللخللللل صللللللللللهللللا زيللللنللللب تللللجللللي
ِ ا وازمااافاااا ام ااا ااا اااِاسااااااااابواااا ا ااا ااا  ا ااا سااااااااا 
 

 تداف  عن نفسها وترد الضربات بيدها بشكل عفوي سري . (:بيدها )تش ف
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هللللللا ضللللللللللللليلللللل   امللللللخللللللدره يللللللم  دُربلللللل 
ع ملللللذهلللللوللللللةِ  يلللللم او هلللللا اللللللرو  بللللل    لللللللللللُ
 اضللللللللللربلللهلللل ابسللللللللللوطلللله مللللذعلللوره يلللم او
ا ااا اااوامب ا ااااااااااو   اااا ا اااِ ا اااا  ااا اااوام ااا ااا اااو
 

 

 أمير المؤمنين العقيلة تندب أباها

278 
ابمس ااااااااااوامساااااااااا  ا ااامااافاااا ا اااب اماااساااماااا و

ا ااا ااا اااوام ااا ااامااا ا اااماااِام ااا اااماااا ا اااااااااب امب
 

 )اساع(: اآلن، في هذه الساعة.
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 اعللللتللللابلللله وايللللثللللر الللللمللللرتضللللللللللى لللللعللللتللللب
ن  اعلللللتلللللابللللله اعللللللللللله للللللللللللتلللللراب وهللللليلللللللللللَ
بلللللابللللله واو لللللف وانلللللتلللللحلللللب أنلللللدبللللله  ابللللل 
اغ اااااااااافاااا ااااواماااا امااااب اااا ام اااامااااب ابم اااالاااا 
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 يلللللدري الللللليلللللوم ابلللللونلللللا الللللللللللليلللللث للللللَون
 مللبللري اشلللللللللللون راسلللللللللله احسلللللللليللن أخللوي
 تللللذ ري اللللوجلللن اعلللللللله دملللعلللتلللي او للللفللللانلللي
فااااا  يا اااااِا ااااا ااااا  االام سااااااااااا ااااا  ا اااااگااااا  وامب

 

 )تذري(: تهمل وتذرف.
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 ا سلللللللللبللللاع يللمللخلليللف الللحللرب يصلللللللللنللللديللللد
 بللللاللللل للللاع طللللا  لللللو الللللحللللمللللل يشلللللللللليللللال
 اضلللللللللليللللاع هللللالللللراحللللن بللللالللللحللللرم أخللللبللللرك

والاااايبمااااا اااا  ااااو ِامباساااااااااا اااا ماااا  ام  ساااااااااا اااا 

 

 )يمخيف ا سباع(: يا من يخيف األسود والسباع.
 )يشيال الحمل(: يا من يعين على النوائب.

)بالردن ويلي اتستر(: الردن هو طرف الثوب، وبعد سلب المقان  صرن يتسترن بأطراف ثيابهن ف  حول و  قوة إ  
 باه، ولعن هللا ظالمي آل محمد.
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بللللهللللا  وللللليللللهللللا يشللللللللللتللللم او الللللعللللدو يسللللللللللللللل 
ب جللللايللللر او  عللللللللليللللهللللا ويلللللللللي بللللالضللللللللللر 

ط  بللللديللللهللللا او تشلللللللللل للللف راسللللللللللهللللا تللللهللللبلللل 
واعاااا  ااابِّااافاااا  اممساااااااااماااا اب  اااگااا اااا  ا اااسااا ااا 

 

 )تش ف بيدها(: تداف  عن نفسها وترد الضربات بيدها بشكل عفوي سري .

 


